
UCHWAŁA NR XIV/114/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-
2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i poz. 1603) Rada 
Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się Srategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-
2020, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Rozdział I 

1.  Wstęp 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Istotą polityki społecznej jest deklaracja organów władzy państwowej podejmowania działań 

zmierzających do możliwie najlepszego ukształtowania sfery bytowej obywatela. 

Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowi art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

zgodnie z którym gmina i powiat opracowują i realizują strategię rozwiązywania problemów 

społecznych. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

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

integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka1. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych ukierunkowana jest na rozszerzenie  

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

oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej między innymi: oświata, rynek 

pracy, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc niepełnosprawnym. 

Celem niniejszej Strategii jest przedstawienie również problemów społecznych występujących 

w społeczności gminy Grodków oraz działania, które będą minimalizować i rozwiązywać. Dlatego też 

dokument ten stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, 

mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i doprowadzić do integracji społecznej. 

Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska  w tym obszarze 

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostek jak też grupy 

społecznej jako całości. 

                                                 
1Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r.., poz. 182 z późn. zm.) 
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Strategia jest dokumentem uspołecznionym. Diagnoza problemów społecznych została sporządzona 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie we współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego  

w Grodkowie oraz jednostkami administracji publicznej takimi jak: Powiatowy Urząd Pracy filia  

w Grodkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, Komisariat Policji w Grodkowie, Straż 

Miejska w Grodkowie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Brzegu, Oświata, Ochrona zdrowia, 

przy wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych, analiz, doświadczenia, wiedzy  

i kompetencji z  zakresu polityki społecznej. 

Dokument ma charakter kilkuletni; został opracowany na lata 2016-2020, przyjęcie przez samorząd 

Gminy Grodków Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji 

lokalnej polityki społecznej. 

 

2. Struktura Strategii 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodków na lata 2016-2020 składa się  

z następujących obszarów: 

 I Rozdział Wprowadzenie 

 ogólne informacje dotyczące tworzenia dokumentu strategii, 

 akty prawne, 

 II Rozdział Diagnoza warunków życia mieszkańców gminy Grodków 

 informacje ogólne dotyczące gminy (charakterystyka gminy) 

 diagnoza przeprowadzona w obszarach: rodzina, bezrobocie, bezdomność, 

uzależnienia, starość, 

 III Rozdział Analiza SWOT 

 IV Rozdział Programowy 

 zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy w formie misji, celów 

głównych, celów szczegółowych i kierunki działań, 
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 realizatorzy ( podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji, 

 źródła finansowania 

 wdrażanie, zarządzanie, monitoring strategii. 

 

3. Podstawy prawne 

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodków  na lata 2016-2020 

oraz jej wdrażanie, odpowiada właściwym przepisom prawnym, do których należą: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 

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

z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.), 

 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 nr 139 poz. 992  

z późn. zm.), 

 ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 nr 43 poz. 225 z późn 

zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231 poz.1375 

z późn. zm.), 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.), 

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

publicznych (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). 
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Rozdział II. Diagnoza warunków życia mieszkańców gminy Grodków 

1. Charakterystyka Gminy Grodków 

1.1 Położenie geograficzne 

 Gmina Grodków położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. Jednostkę 

administracyjną stanowi miasto Grodków i gmina Grodków, w skład której wchodzi 35 sołectw. 

Powierzchnia gminy wynosi 286 km2 i stanowi 3,35% powierzchni województwa. Miasto Grodków 

oddalone jest o 52 km od stolicy województwa oraz takiej samej odległości od Wrocławia. Na 

północnym obrzeżu granicy gminy przebiega odcinek autostrady Gliwice – Wrocław, z którym ma 

połączenie Grodków. Droga ta ma znaczenie ponad lokalne z uwagi na połączenie jej z węzłem 

autostradowym ,,Przylesie”, który z kolei stanowi połączenie miast: Oławy, Brzegu, Grodków i Nysy  

z autostradą. W obrębie w/w węzła autostradowego jest zarezerwowany teren pod inwestycje. 
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Historia miasta 

Tereny dzisiejszego Grodkowa weszły w skład państwa Mieszka I około 990 roku. Przez kolejne trzy 

wieki, na temat miejsca gdzie powstało późniejsze miasto, nie ma zbyt wielu informacji. Pierwsza 

pisemna wzmianka pochodzi z roku 1210 i dotyczy wsi Stary Grodków. Lokacja miasta na prawie 

niemieckim nastąpiła w latach 1248-1249. W tym czasie władcą tych terenów był Henryk Pobożny.  

W 1268 roku został wybudowany kościół parafialny. Jego fundatorem był Henryk Probus. Z kolei 

w 1276 roku Grodków otrzymał prawa średzkie. Miasto zostało otoczone murami miejskimi i fosą w 

1296 roku. W 1344 roku Bolesław III sprzedał je wraz z okolicą biskupowi wrocławskiemu 

Przecławowi  

z Pogorzeli. Rok wcześniej wspomniany biskup uznał króla czeskiego Karola Luksemburczyka 

głównym patronem kościoła wrocławskiego. Oznaczało to koniec panowania Piastów na tym terenie. 

Wacław IV Luksemburski, król czeski, w drugiej połowie XIV wieku nadał biskupom wrocławskim 

tytuł wasala królewskiego i księcia,  a ziemię grodkowską podniósł do rangi księstwa, wchodzącego w 

skład biskupstwa nyskiego, czasem nazywanego też grodkowsko-nyskim. W 1419 roku w Czechach 

wybuchły wojny husyckie. Grodków był własnością biskupów, więc automatycznie stał się celem 

husyckich ataków. W wyniku wojennej zawieruchy miasto wielokrotnie było niszczone i plądrowane 

przez przechodzące przez nie wojska. Na domiar złego w drugiej połowie XV wieku Grodków nękały 

liczne pożary. Miasto w XVI wiek wchodzi jako mała  i zubożała osada. W tym czasie Grodków, jak 

i tereny wokół niego przechodzą pod panowanie Habsburskie. W 1618 roku wybuchła wojna 

trzydziestoletnia toczona pomiędzy zwolennikami reformacji i kontrreformacji. Przez ten okres czasu 

Grodków znów stał się terenem działań wojennych. Na szczęście, tym razem miasto szybko zostało 

odbudowane. Wielka w tym zasługa biskupa wrocławskiego Sebastiana von Rostocka, rodowitego 

Grodkowianina. To z jego inicjatywy w latach 1664-1671 odbudowano i podwyższono uszkodzone 

mury miejskie. Odbudowany został również zniszczony w wyniku działań wojennych kościół 

parafialny. Za jego panowania nastąpił też znaczny rozwój gospodarczy Grodkowa. Pod koniec XVII 

wieku w mieście organizowano cztery jarmarki do roku. W 1740 roku Fryderyk II, król pruski zażądał 

od Marii Teresy całego Śląska. Wybucha wojna. Grodków bez walki zajęło wojsko pruskie  i tu na 

początku 1741 roku król Fryderyk II założył swoją kwaterę główną. Wojnę wygrały Prusy, dzięki 

zwycięstwu pod Małujowicami, niedaleko Grodkowa. W tym samym roku podpisano traktat 

wrocławski w wyniku, którego większa część Śląska wraz z Grodkowem została włączona do Prus. 

W czasie panowania pruskiego w mieście powstał garnizon wojskowy. W 1769 roku w Grodkowie 

urodził się Józef Ksawery Elsner, kompozytor, dyrygent. Twórca Konserwatorium Muzycznego 

w Warszawie, nauczyciel Fryderyka Chopina. W 1810 roku nastąpiła sekularyzacja dóbr biskupstwa 

wrocławskiego, w wyniku, czego biskupi stracili władzę zwierzchnią nad Grodkowem. Od tego 
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momentu stał się on miastem królewskim. Przez miasto pociągnięta została nitka jedna  z najstarszych 

linii kolejowych na Śląsku, uruchomionej w 1847 roku linii Brzeg – Nysa. W 1840 roku w Grodkowie 

żyło 2596 mieszkańców, większość była katolikami, resztę stanowili protestanci i Żydzi. Przełom XIX 

i XX wieku to okres, w którym miasto popadło w stagnację gospodarczą. W okresie międzywojennym 

Grodków był małym miasteczkiem o niskim tempie rozwoju gospodarczego. Przemysł był słabo 

rozwinięty  

w porównaniu z innymi częściami Opolszczyzny. Zatrudniał on 1591 mieszkańców. W Grodkowie 

istniały: młyn, tartak, zakład wikliniarsko-trzcinowy, cegielnia, fabryka cygar i papierosów, palarnia 

kawy, browar, wytwórnia pasty, zabawek dziecięcych, drukarnia, i warsztaty samochodowe. W 1939 

roku Grodków liczył 4867 mieszkańców. Wojna do miasta dotarła dość późno. 5 II 1945 roku 

rozpoczęły się ciężkie walki o Grodków. Wojska radzieckie rozpoczęły natarcie od strony Lewina 

Brzeskiego i walczyły tak w mieście jak i na jego przedpolach. Zacięte walki trwały kilka dni, 

ostatecznie 8 II 1945 Grodków opanowały wojska radzieckie. W wyniku działań wojennych oraz 

stacjonowania radzieckiego wojska, zniszczeniu uległo ponad połowa zabudowań miejskich. Okres 

powojenny w historii Grodkowa to czas powolnej odbudowy ze zniszczeń wojennych. Miasto nabrało 

dynamicznego rozwoju w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. W Grodkowie w tym czasie 

powstało kilka większych zakładów przemysłu metalowego i spożywczego, a także wytwórnia pasz. 

Pod koniec XX wieku miasto liczyło około 10 tysięcy mieszkańców. 

Grodków w źródłach historycznych ujawnia się najwcześniej jako ,,Grodcov”  (1234r.), ,,Grodchov” 

(1278 r.). Pierwotna nazwa brzmiała Grodkowice od imienia Grodka – Grodzisława i oznaczała jego 

potomków. Lokacja miasteczka na prawie niemieckim nastąpiła w latach 1248-1249, kiedy to Ziemia 

Grodkowska należała do Henryka III. W 1278r. za panowania Henryka IV Probusa, Grodków otrzymał 

prawa średzkie. Miasto kilkakrotnie zmieniało swoją przynależność polityczną. Do 1290r. należało do 

księstwa wrocławskiego; do 1311r. do księstwa legnickiego, następnie do księstwa legnicko-brzeskiego, 

w ramach którego od 1320r. podlegało zwierzchnictwu czeskiemu; w 1526r. wraz z Koroną Czeską 

przeszło pod panowanie Habsburgów (Austria), a w 1742r. zostało przyłączone do Prus. Od 1344r. do 

1810r. Grodków był własnością biskupów wrocławskich. 

W 1296r. Grodków został otoczony murami obronnymi z czterema bramami i licznymi wieżami 

blankowymi. Nie uchroniło to jednak miasta przed zniszczeniami  w okresie wojen husyckich i w czasie 

wojny 30 - letniej. Również częste pożary wyniszczyły miasto (1449r., 1490r., 1549r., 1649r., 1883r.). 

W epoce feudalnej mieszczanie grodkowscy trudnili się rolnictwem, handlem, rzemiosłem i gospodarką 

rybną. 

W 1769 r. w Grodkowie urodził się Józef Ksawery Elsner, kompozytor, dyrygent, publicysta muzyk  

i teoretyk, organizator życia muzycznego i pedagog. Zorganizował  on pierwszą polską uczelnię  
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w Warszawie – Konserwatorium Muzyczne (1820 r.) i właśnie tam uczył między innymi Fryderyka 

Chopina. Pozostawił po sobie bogaty dorobek muzyczny: symfonie, opery, koncerty, kantaty, msze, 

oratoria, muzykę kameralną i utwory na instrumenty solowe. Zmarł w 1845r., a dla uczczenia jego osoby 

postawiono w rynku pomnik z jego popiersiem. Do dzisiejszego dnia miasto obchodzi Dni 

Elsnerowskie, poświęcone nie tylko twórczości tego muzyka, lecz w ogóle muzyce polskiej wieków 

dawnych. 

Przyroda 

Miasto i gmina położone są na Równinie Grodkowskiej, która stanowi część Równiny Wrocławskiej. 

Ważną rolę na tym terenie spełniają lasy, zajmujące powierzchnie 4100 ha (14,3% ogólnej powierzchni 

gminy) i liczne parki podworskie, w których znajduje się ciekawe pomniki przyrody. Wiele drzew jest 

w wieku wahającym się od 120 do 500 lat. Okolice Grodkowa bogate są w zwierzynę łowną tj. sarny, 

zające, bażanty i kuropatwy. Na jej terenie znajdują się też stanowiska czterech gniazd bociana 

czarnego. Interesującą szatę roślinną można obserwować w dwóch rezerwatach przyrody. 

Rezerwat przyrody „Kokorycz” 

Położony w dolinie Nysy Kłodzkiej na terenie nadleśnictwa Tułowice gminy Grodków. Łączna 

powierzchnia rezerwatu wynosi 65,64 ha. Porasta go głównie las dębowy z domieszką lip, jesionów, 

grabów i klonów. W warstwie krzewów, dość słabo wykształconej, dominuje trzmielina i naloty jesionu. 

W rezerwacie występuje zespół grądu niskiego w dwóch odmianach: kokoryczowa i z czosnkiem 

niedźwiedzim. W pierwszym podzespole rosną dwa gatunki kokoryczy: pusta i wątła. Od nich to 

wywodzi się nazwa rezerwatu. Obie odmiany są na Opolszczyźnie wyjątkową rzadkością. Do rzadkości 

należy również występująca w rezerwacie, chroniona śnieżyczka przebiśnieg, łanowo kwitnąca 

wczesną wiosną na grądowych siedliskach. 

Rezerwat przyrody „Dębina” 

Zlokalizowany na terenie gminy Grodków w nadleśnictwie Tułowice, liczy 97,97 ha. Rezerwat 

utworzony został w celu ochrony rzadkiego w kraju drzewostanu grądowego w odmianie czosnkowej, 

zachowanego prawie w naturalnym stanie, jako żywa pamiątka Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan 

w wieku ok. 120 - 160 lat buduje przede wszystkim dąb, jesion oraz miejscami lipa. W warstwie 

krzewów wyróżnia się trzmielina, bez czarny, podrosty brzozy, lipy i czeremchy. Wielką osobliwością 

szaty roślinnej jest tu łanowo występująca śnieżyczka przebiśnieg, którą w takim zwarciu i w takiej 

ilości trudno znaleźć w innych rejonach Opolszczyzny. Ogromne egzemplarze dębów i jesionów, 

dochodzące do 150 cm średnicy, podkreślają wiekowy charakter tego zbiorowiska. 
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1.2 Zabytki 

a) Fragmenty murów obronnych starego miasta w części południowo-zachodniej  

i północno-wschodniej, 

b) Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła murowany w XIII w., 

c) Kościół ewangelicki odbudowany w 1845r. 

d) Kaplica p.w. Św. Krzyża z XIX w. 

e) Baszta więzienna murowana w XIV w. ul. Wrocławska, 

f) Brama Lewińska  murowana w XIV w. ul. Elsnera, 

g) wieża Bramy Ziębickiej murowana w XIV w. ul. Warszawska, 

h) Wiatrak holenderski XVIII w. murowany ul. Krakowska – Ośrodek Rekreacyjny, 

i) Gospoda ,,Pod  Trzema Koronami” murowana XVIII w. 
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j) Zajazd murowany około 1800r. ul. Wrocławska 18, 

k) Ratusz murowany przełom XIV – XV w. 

l) Na terenie starego miasta przy ulicach: Wrocławska, Rynek, Elsnera, Ligonia znajduje 

się 46 domów mieszkalnych murowanych w XIX w. 

Kościół parafialny: Świątynia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła została wybudowana w 1268 

roku lub później. Była to budowla murowana jednonawowa bez kaplic. W 1363 roku kościół został 

rozbudowany. Z starej budowli powstało prezbiterium, a do niego dobudowano nawę główną i dwie 

nawy boczne. Obok kościoła wybudowano dzwonnicę. Do 1473 roku kościół był pod wezwaniem 

Najświętszej Marii Panny. Świątynia wielokrotnie była niszczona w wyniku pożarów, czy też wojen 

(zwłaszcza w wyniku wojny 30 – letniej). W wieku XVII, kościół przebudowywano, zwłaszcza w 1671 

roku - staraniem biskupa Sebastiana Rostocka. W roku 1893 nastąpiła częściowa regotyzacja kościoła. 

Świątynia posiada wczesnogotyckie prezbiterium o układzie wendyjskim pochodzące z XIII wieku, 

pozostała część kościoła ma układ polski. Przy prezbiterium znajduje się zachrystia   z przełomu XV-

XVI wieku. Ołtarz główny w stylu późno barokowym ufundowany został  w 1729 r. przez księdza 

Henryka Schmidta, a wykonany przez rzeźbiarza Michała Kosslera z Niemodlina i malarza Melchiora 

Franciszka Ansi. Ponadto w kościele znajduje się barokowa chrzcielnica marmurowa, barokowy 

prospekt organowy i dzwon, który  był przelany w 1833 r. i umieszczony nad prezbiterium. 

Kościół ewangelicki: W 1766 roku założono w Grodkowie gminę ewangelicką i wzniesiony został 

kościół, który po jakimś czasie uległ zniszczeniu. Budowa obecnego rozpoczęła się w 1845 roku. 

Kościół zbudowany został w stylu neoromańskim, murowany z cegły, trójnawowy, bazylikowy, z wieżą 

o wysokości 39 metrów. Prawdopodobnie świątynia była pod wezwaniem św. Marcina. Po wojnie,  

w 1946 roku odprawiano tu nabożeństwa katolickie. Po naprawie kościoła katolickiego, świątynię 

ponownie przejęli ewangelicy. Jednak z uwagi na ciągle malejącą liczbę wiernych, po kilkunastu latach 

zaprzestano odprawiania nabożeństw. Od tego czasu kościół popadł w ruinę.  

Ratusz: Wzniesiony został zapewne w XIV lub XV w., następnie w 1549 roku spalony i odbudowany 

koło roku 1555 staraniem biskupa Baltazara Promnitza. Ponownie zniszczony przez największy 

grodkowski pożar w roku 1833. Obecny ratusz,  z zachowaniem pierwotnej wieży, wzniesiony został  

w 1840 roku wg projektu architekta Philippiego z Opola. Późnoklasycystyczny z wieżą gotycko-

renesansową ratusz usytuowany jest pośrodku rynku. W sieni wmurowano tablicę z herbem biskupa 

Baltazara Promnitza i inskrypcją dotyczącą odbudowy ratusza w 1551 r. 

Obwarowania miejskie: Pierwsze mury wzniesione zostały z kamienia narzutowego w latach 1296-

1301 r. za panowania księcia świdnickiego Bolka I. W późniejszym czasie otoczono je fosą. Około 1351 

r. z inicjatywy biskupa Przecława z Pogorzeli mury zostały nadbudowane z cegły i wzmocnione 

bramami wjazdowymi. Na początku XVII wieku wykonano remont obwarowań, a wieżom obronnym 
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nadano cechy renesansowe. Obecnie zachowały się tylko fragmenty murów obronnych wraz  

z wieżami bram: Ziębickiej  i Lewińskiej, oraz basztą więzienną. W miejscu zasypanej fosy znajdują 

się pasy zieleni miejskiej. W północnej części miasta przy baszcie więziennej pozostał odcinek muru 

niemal w pierwotnej wysokości. 

Infrastruktura kolejowa: Od połowy XIX wieku miasto posiadało połączenie kolejowe z Nysą  

i Brzegiem, później również ze Strzelinem. Do dnia dzisiejszego zachowały się stare budowle powstałe 

w XIX wieku. Przy stacji Grodków Śląski znajduje się ciekawa, ze względu na swoje nietypowe 

usytuowanie pośrodku torowiska, stara nastawnia kolejowa, niestety nieczynna. Jednak na największą 

uwagę zasługuje wiata z rzeźbionymi kolumnami nad jedynym już czynnym peronem w Grodkowie. 

Jest to przepiękna unikalna w skali kraju, drewniana konstrukcja, zbudowana prawdopodobnie  

w drugiej połowie XIX wieku, rozciągająca się na całej długości peronu. Charakterystyczna jest również 

zabudowa przejścia podziemnego. Przepięknym zabytkiem był również budynek stacji, jednak 

zniszczony podczas działań wojennych, nie zachował swojego dawnego charakteru. 

Inne zabytki: Wiatrak typu holenderskiego (XIX wiek), kamienice, (XVIII-XIX wiek), Dom Pamięci 

Józefa Elsnera (dawne muzeum). Obszar Starego Miasta zachował dawny średniowieczny kształt, 

mimo zniszczeń, jakie nie ominęły przez wieki Grodkowa. 

 

2. Demografia ludności Gminy Grodków. 

Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia zarówno w przeszłości, teraźniejszości 

jak i w przyszłości stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opierać się 

będzie polityka rozwoju Gminy. Procesy demograficzne decydują o dynamice rozwoju oraz o skali 

potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji demograficznych. 

Tabela 1 Liczba mieszkańców Gminy Grodków na lata 2012-2014 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2013 2014 

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

Liczba mieszkańców 

gminy Grodków 
19778 19572 19904 

Liczba osób w wieku 

do 19 lat 
1658 2421 1620 2368 1650 2366 

Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 
5643 6872 5530 6735 5520 6853 

Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym 
1528 1656 1613 1713 1745 1770 

Źródło: Ewidencja Ludności –Wydział Spraw Obywatelskich w Grodkowie 
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Z ogólnej analizy wynika, że spada liczba osób w wieku produkcyjnym, w tym do 19 roku życia,  

a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Tabela. 2 Ewidencja mieszkańców gminy Grodków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 2013 2014 

Liczba zameldowań na pobyt stały 

w tym liczba urodzeń 

654 676 639 

216 188 172 

Liczba zameldowań na pobyt czasowy 411 380 369 

Liczba wymeldowań z pobytu stałego 484 639 547 

Liczba wymeldowań z pobytu czasowego 451 370 336 

Liczba zgonów 195 190 190 
Źródło: Ewidencja Ludności –Wydział Spraw Obywatelskich w Grodkowie 

Ogólna liczba mieszkańców gminy Grodków systematycznie maleje. Są to procesy obejmujące nie 

tylko nasze  województwo ale  również  cały kraj. 

Zjawisko to spowodowane jest przede wszystkim ujemnym przyrostem naturalnym. W przypadku 

Gminy Grodków dodatkowo emigracją mieszkańców do większych ośrodków (Wrocław, Opole, inne) 

lub za granicę RP. Ruch ten związany jest głównie ze zjawiskami zachodzącymi na lokalnym rynku 

pracy, a w szczególności ze spadkiem ilości osób zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki. 

 

3. Sytuacja gospodarcza 

3.1. Sektor rolniczy. 

Gmina Grodków jest gminą typowo rolniczą. W Gminie Grodków znaczną część obszaru - ponad 22 

tys. ha zajmują użytki rolne, co stanowi blisko 78 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne zajmują 

ok. 4 275 ha, tj. ok. 15,5 % ogólnej powierzchni. Wskaźnik ten jest niski, bowiem średnia dla 

województwa opolskiego wynosi 26,6 %, a Powiatu Brzeskiego 18,8 % (dane GUS 2013). Wśród 

użytków rolnych dominują grunty orne stanowiąc 81,4 % powierzchni wszystkich użytków (22 364 ha). 

Ponadto 4275 ha stanowią grunty leśne zadrzewione i zakrzaczone, 173 ha grunty pod wodami  

i stawami, 101 ha nieużytki, nieużytki ekologiczne, tereny różne oraz 1151 ha to tereny inne 

( zabudowane i niezabudowane). Struktura użytkowania gruntów, zarówno w skali całej gminy jak  

i wśród gospodarstw indywidualnych, powoduje, że jako główny kierunek produkcji rolnej preferowana 

jest produkcja roślinna. Gleby na terenie Gminy Grodków są zróżnicowane. Głównie są to gleby średnie 

wytworzone z glin lekkich i średnich oraz piasków naglinowych (bielicowe i brunatne). Ściśle z tym 

związany jest również podział Gminy Grodków w zależności od klas ziemi. Przeważają klasy: IVa  

i IVb. W mniejszych ilościach występują gleby klasy II i III w części zachodniej gminy oraz klasy V 

i VI w części południowej gminy. Ogółem na terenie Gminy funkcjonuje 1 118 gospodarstw rolnych,  

w tym 59 gospodarstw należy do osób prawnych, natomiast 1 059 jest własnością osób fizycznych. Na 

terenie gminy produkcją rolną głównie zajmują się rolnicy indywidualni.  

Id: 1113D778-FC73-4C36-88C5-34C8BB63853A. Podpisany Strona 15



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-2020 

15 

 

3.2. Sektor pozarolniczy. 

Na terenie Gminy większość usług zlokalizowana jest w Grodkowie, będącym zarazem ośrodkiem 

administracyjno – usługowym. Miasto posiada szeroki wachlarz usług dla ludności, koncentruje usługi 

podstawowe o znaczeniu gminnym (edukacja, ochrona zdrowia, handel i gastronomia) oraz miejsca 

pracy i mieszkalnictwo. W działalności usługowej dominują usługi budowlane, instalacyjne, metalowe, 

transportowe, komunalne i motoryzacyjne. Ponadto: fryzjerstwo, rachunkowość, usługi geodezyjne.  

I w tym przypadku firmy w większości zlokalizowane są na terenie miasta, część z nich zdecydowała 

się lokalizować na terenach wiejskich. Stan i jakość usług świadczonych na terenie gminy Grodków 

jest zadowalający i nie budzi zastrzeżeń. Poziom świadczonych usług i oferowanych towarów nie 

odbiega od standardów jakościowych. 

 

4. Bezrobocie 

Szczególnie ważnym aspektem zachodzących przemian społecznych i gospodarczych  na terenie Gminy 

Grodków jest zjawisko bezrobocia. 

Przez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności 

gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w 

pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast w Polsce wąską 

stosują Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). Mianowicie bezrobotnym w rozumieniu 

przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy  jest osoba poszukująca 

zatrudnienia, która: 

 ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), 

 nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 2), 

 aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez 

PUP, 

 jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl 

polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). 

Urzędy Pracy działają i wykonują zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2013.674 z późn. zm.) oraz rozporządzeń 

do ww. ustawy. 
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4.1  Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. 

Tabela 3. - Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 2012 r. 

wyszczególnienie Liczba 

bezrobo

tnych 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy 

w miesiącach 

Liczba 

bezrobo

tnych 

kobiet 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Bezrobot

ni w 

okresie 

do 12 

mies. Od 

dnia 

ukończ. 

Nauki 

razem 

Liczba 

poszukujących 

pracy 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12

-

24 

Pow

. 24 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-

24 

Pow

. 24 

r

a

z

e

m 

kobiety 

Czas 

pozostawa

nia bez 

pracy w 

m-c 

do 1 194 194 x x x x x 70 70 x x x x x 15 0 0 

1-3 316 x 316 x x x x 163 x 163 x x x x 21 2 2 

3-6 258 x x 258 x x x 159 x x 159 x x x 26 3 3 

6-12 254 x x X 254 x x 135 x x x 135 x x 11 2 1 

12-24 257 x x x x 25

7 

x 156 x x x x 156 x X 3 2 

Pow. 24 271 x x x x x 271 178 x x x x x 178 x 2 1 

wiek 18-24 260 45 66 56 32 45 16 148 17 29 33 20 35 14 58 1 1 

25-34 468 48 98 90 89 79 64 297 13 56 58 55 61 54 11 2 2 

35-44 289 36 70 31 61 41 50 166 18 36 19 33 22 38 4 2 1 

45-54 338 41 65 51 37 64 80 180 16 39 34 16 31 44 0 3 3 

55-59 151 21 11 26 25 21 47 70 6 3 15 11 7 28 0 4 2 

60-64 l. 44 3 6 4 10 7 14 x x x x x x x 0 0 0 

Wykształ- wyższe 112 10 24 26 23 17 12 82 7 18 19 15 11 12 24 1 1 
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cenie policealne                 

i średnie 

zawodowe 

436 49 93 78 84 74 58 268 21 52 45 50 55 45 27 6 5 

średnie 

ogólnokszt. 

113 19 22 16 24 11 21 83 7 12 16 20 10 18 7 2 1 

zasadnicze 

zawodowe 

451 64 91 74 66 74 82 231 20 50 46 27 38 50 12 1 0 

gimnazjalne 

i poniżej 

438 52 86 64 57 81 98 197 15 31 33 23 42 53 3 2 2 

Staż pracy 

ogółem 

do 1 roku 193 24 40 37 29 30 33 118 10 20 19 17 23 29 14 0 0 

1-5 388 46 85 60 73 65 59 242 13 50 40 49 46 44 9 2 2 

5-10 248 32 54 41 34 47 40 147 15 26 29 18 33 26 1 0 0 

10-20 283 42 54 35 42 44 66 139 15 31 21 18 20 34 3 1 1 

20-30 178 19 39 26 30 28 36 68 4 15 15 10 9 15 0 3 2 

30 lat i 

więcej 

61 15 7 19 11 7 2 19 4 1 10 4 0 0 0 2 1 

Bez stażu 199 16 37 40 35 36 35 128 9 20 25 19 25 30 46 4 3 

ogółem 1550 194 316 258 254 25

7 

271 861 70 163 159 135 156 178 73 12 9 
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Tabela 4. Bezrobotni oraz poszukujący  pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 2013 r. 

wyszczególnienie Liczba 

bezrobo

tnych 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Liczb

a 

bezro

botny

ch 

kobiet 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Bezrobot

ni w 

okresie 

do 12 

mies. Od 

dnia 

ukończ. 

Nauki 

razem 

Liczba 

poszukujących 

pracy 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-

24 

Pow

. 24 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-

24 

Pow

. 24 

r

a

z

e

m 

kobiety 

Czas 

pozostawa

nia bez 

pracy w 

m-c 

do 1 206 206 x x x x x 84 84 x x x x x 12 2 2 

1-3 282 x 282 x x x x 127 x 127 x x x x 22 1 1 

3-6 352 x x 352 x x x 168 x x 168 x x x 31 2 2 

6-12 348 x x x 348 x x 181 x x x 181 x x 17 2 1 

12-24 283 x x x x 283 x 159 x x x x 159 x X 2 2 

Pow. 24 297 x x x x x 297 200 x x x x x 200 x 2 1 

wiek 18-24 298 44 56 71 58 43 26 169 19 25 38 38 27 22 72 1 1 

25-34 503 63 79 89 101 93 78 281 23 35 44 52 61 66 7 2 2 

35-44 341 39 58 55 67 73 49 198 19 334 29 41 41 34 1 1 0 

45-54 362 33 61 78 67 45 78 171 16 25 35 30 20 45 2 6 5 

55-59 206 24 25 43 44 18 52 100 7 8 22 20 10 33 0 1 1 

60-64 l. 58 3 3 16 11 11 14 x x x x x x x 0 0 0 

Wykształ-

cenie 

wyższe 128 20 23 30 27 17 11 84 13 14 18 20 10 9 21 1 1 

policealne                 

i średnie 

zawodowe 

419 45 59 86 864

4 

56 48 59823 5 5 45 50 55 45 27 6 5 

średnie 183 28 42 42 32 23 16 120 12 25 23 25 20 15 15 1 1 
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ogólnokszt. 

zasadnicze 

zawodowe 

547 62 92 105 109 91 88 253 18 38 51 44 49 53 22 3 1 

gimnazjalne 

i poniżej 

491 51 66 89 94 83 108 206 19 323 32 36 32 64 1 1 1 

Staż pracy 

ogółem 

do 1 roku 190 30 38 33 34 20 35 109 117 16 15 19 14 28 11 1 1 

1-5 440 53 51 91 81 97 67 255 19 27 46 50 60 53 14 0 0 

5-10 320 32 59 52 73 51 53 176 13 27 27 42 31 36 3 1 1 

10-20 298 37 54 58 54 38 57 144 17 25 28 27 17 30 1 2 1 

20-30 215 27 26 50 51 25 36 75 6 8 19 16 8 18 1 2 2 

30 lat i 

więcej 

68 6 16 17 15 8 6 13 1 4 4 3 1 0 0 1 1 

Bez stażu 237 21 38 51 40 44 43 147 11 20 29 24 28 35 52 4 3 

ogółem 1768 206 282 352 348 283 297 919 84 127 168 181 159 200 82 11 9 
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 Tabela 5. Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 2014 r. 

wyszczególnienie Liczba 

bezrobo

tnych 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Liczb

a 

bezro

botny

ch 

kobiet 

razem 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Bezrobot

ni w 

okresie 

do 12 

mies. Od 

dnia 

ukończ. 

Nauki 

razem 

Liczba 

poszukujących 

pracy 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-

24 

Pow

. 24 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-

24 

Pow

. 24 

r

a

z

e

m 

kobiety 

Czas 

pozostawa

nia bez 

pracy w 

m-c 

do 1 151 151 x x x x x 57 57 x x x x x 4 2 0 

1-3 208 x 208 x x x x 86 x 86 x x x x 9 1 1 

3-6 170 x x 170 x x x 82 x x 82 x x x 11 1 0 

6-12 186 x x x 186 x x 106 x x x 106 x x 3 1 1 

12-24 256 x x x x 256 x 133 x x x x 133 x X 1 0 

Pow. 24 336 x x x x x 336 227 x x x x x 227 x 3 2 

wiek 18-24 158 27 35 30 18 28 20 89 9 19 12 13 17 19 21 0 0 

25-34 338 42 62 46 55 47 86 205 17 26 26 32 32 72 5 4 2 

35-44 280 36 42 39 41 49 73 159 14 14 23 26 27 55 1 2 0 

45-54 285 25 45 27 37 73 78 139 10 21 8 21 33 46 0 3 2 

55-59 182 16 19 23 28 44 52 90 7 6 12 14 20 31 0 0 0 

60-64 l. 63 5 5 5 7 14 27 8 0 0 1 0 3 4 0 0 0 

Wykształ-

cenie 

wyższe 72 5 22 17 8 11 9 49 2 15 13 6 8 5 6 1 1 

policealne  

i średnie 

zawodowe 

279 36 45 36 33 55 74 183 18 26 23 21 33 62 7 5 2 

średnie 148 25 30 20 28 23 22 94 13 14 10 17 19 21 7 0 0 
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ogólnokszt. 

zasadnicze 

zawodowe 

428 51 63 59 67 87 101 206 15 18 27 39 41 66 6 2 0 

gimnazjalne 

i poniżej 

380 34 48 38 50 80 130 159 9 13 9 23 32 73 1 1 1 

Staż pracy 

ogółem 

do 1 roku 140 19 26 17 19 22 37 87 9 11 8 14 13 32 2 2 0 

1-5 299 33 44 39 42 56 85 171 14 21 21 21 33 61 4 0 0 

5-10 253 29 38 29 42 47 68 147 11 18 14 29 28 47 2 0 0 

10-20 257 29 43 34 44 50 57 124 11 13 17 27 21 35 0 1 0 

20-30 161 17 24 22 20 41 37 52 3 7 6 4 16 16 0 1 1 

30 lat i 

więcej 

59 10 10 9 10 11 9 18 2 4 5 4 3 0 0 0 0 

Bez stażu 138 14 23 20 9 29 43 92 7 12 11 7 19 36 19 5 3 

ogółem 1307 151 208 170 186 256 336 691 57 86 82 106 133 227 27 9 4 
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Tabela 6.  Stopa bezrobocia: 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Kraj 13,4 13,4 11,5 

Województwo 14,2 14,3 11,9 

Powiat 20,5 22,5 17,6 

Były organizowane: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, szkolenia. 

Były przydzielane dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacje 

dla pracodawców  na utworzenie  nowych stanowisk pracy. 

 

Tabela 7. Oferty pracy 

Rok Ogółem Kobiet Niesubsydiowane* Subsydiowane** 

2012 400 158 144 256 

2013 425 165 187 238 

2014 584 229 253 331 
*  oferty pracy subsydiowane – to oferty pracy finansowane ze środków publicznych (Funduszu Pracy, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, PFRON), 

* oferty pracy niesubsydiowane – to oferty pracy pochodzące wprost od pracodawców. 

 

4.2 Prace społecznie użyteczne: 

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną 

lub na rzecz społeczności lokalnej. 

W latach 2012 – 2014 nie było zapotrzebowania przez gminę na prace społecznie użyteczne. 

 

4.3 Roboty publiczne i prace interwencyjne. 

Roboty publiczne – zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu 

prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy, 

organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, 

kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne 

i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, 

budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

Prace interwencyjne – zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy 

zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. 
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Tabela 8 Roboty publiczne i prace interwencyjne w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w latach 

2012 - 2014 

rok roboty publiczne prace interwencyjne 

2012 11 osób 7 osób 

2013 13 osób 8 osób 

2014 20 osób 4 osoby 

 

5. Analiza zasobów mieszkaniowych Gminy Grodków. 

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do mieszkania. Zły stan mieszkalnictwa w Polsce 

sprawia, że w ostatnim okresie wielu ludzi (szczególnie ludzi młodych) nie może skorzystać z tego 

dobra. Na ten stan taki istotny wpływ maja następujące czynniki: 

a) istniejący deficyt mieszkaniowy, 

b) załamanie się w ostatnich latach budownictwa mieszkaniowego, 

c) zły stan techniczny istniejących zasobów mieszkaniowych i związane z tym ogromne potrzeby 

remontowo-modernizacyjne, 

d) polityka mieszkaniowa państwa, 

e) kryzys finansów publicznych państwa. 

 

Tabela 9. Zasoby mieszkaniowe 

2012r. 2013 r. 2014 r. 

miasto 

961 975 986 

0 0 6 

wieś 

2279 2307 2317 

0 0 6 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Grodkowie 

 

W latach 2012-2014 nie było oddanych nowych mieszkań ani budynków. Wszystkie ilości lokali 

wykazane w powyższej tabeli to stan istniejący (posiadania). 

Na terenie Gminy Grodków występują zasoby mieszkaniowe będące w dyspozycji Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Gminy Grodków, osób fizycznych oraz Zakładów Pracy. 

Gmina jest właścicielem mieszkań komunalnych, znajdujących się przede wszystkim  w mieście oraz 

mieszkań po byłym Państwowym Funduszu Ziemi znajdujących się na terenie wiejskim. 

Zasoby komunalne to 529 lokali mieszkalnych znajdujących się w 174 budynkach: 113 budynków to 

wspólnoty mieszkaniowe, natomiast pozostałe 61 stanowią własność Gminy. 

Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych konieczne jest przeprowadzenie remontów  

i modernizacji w takim zakresie, aby można było zapewnić bezpieczne oraz dogodne warunki lokalowe 
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mieszkańcom. W tym celu powinna być przeprowadzona analiza potrzeb oraz plan remontów  

i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

Techniczna odnowa zasobów mieszkaniowych przyczyni się do likwidacji substandardu 

mieszkaniowego, zahamuje proces degradacji budynków mieszkalnych. W celu realizacji w/w 

założenia niezbędne jest określenie źródeł finansowania, przy uwzględnieniu wpływów z czynszu za 

lokale mieszkalne, użytkowe, wpływy za najem garaży, reklam i ogródków przydomowych. Nie ulega 

wątpliwości, że podstawowym źródłem finansowania winny być środki   z budżetu gminy. 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym 

Gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733). Podstawowym 

celem polityki mieszkaniowej powinny być działania związane z powiększeniem zasobów 

mieszkaniowych oraz działania związane z gospodarowaniem istniejącymi zasobami. Nieodzownym 

elementem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powinny być działania zmierzające do fizycznego 

powiększania substancji mieszkaniowej gminy, czyli budownictwo mieszkaniowe. Budownictwo 

mieszkaniowe powinno uwzględniać potrzeby ludności gminy o różnej sytuacji materialnej, a więc 

mieszkania dla ludzi niezamożnych, wymagających pełnej pomocy gminy oraz mieszkania dla ludzi 

średniozamożnych, wymagających aktywnej pomocy gminy. Preferowaną formą budownictwa 

mieszkaniowego powinny być mieszkania czynszowe. Jedną z form realizacji może być przejmowanie 

budynków użytkowych z przeznaczeniem na mieszkania o czynszu regulowanym lub socjalnym. Do 

bezinwestycyjnego powiększania zasobu mieszkaniowego mogą się przyczynić prace adaptacyjne, 

prace związane z rozbudową lub nadbudową lokali. 

Trudną sytuację mieszkaniową w zasobach gminy można poprawić stosując odpowiednie działania  

w kierunku poprawy efektywności gospodarowania istniejącymi zasobami. 

 

Tabela 10. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2012-2014 

rok 2012 2013 2014 
Liczba rodzin korzystających z dodatków 

mieszkaniowych 
218 231 245 

Liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych 
1909 1914 2060 

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 
269 813,36 zł 286 391,57 zł 295 072,13 zł 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

 W latach 2012-2014 liczba rodzin w gminie, którym decyzją administracyjną przyznano dodatek 

mieszkaniowy, znacznie wzrasta. 
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6. Bezdomność 

Bezdomność, zjawisko społeczne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa 

się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu 

przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”. 

Pojęcie bezdomności odnosi się do osób całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Dla 

tych ludzi mieszkaniami są: piwnice, dworce, klatki schodowe, czy nawet śmietniki. 

Jak wielu jest bezdomnych, tak wiele powodów, z jakich osoby utraciły swoje miejsce zamieszkania.  

Można wyróżnić najczęstsze powody m.in.: alkoholizm, utrata pracy, która powoduje brak środków do 

życia i eksmisji, rozpad rodziny, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, przemoc 

w rodzinie. 

Łańcuch życiowych zdarzeń doprowadza do nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, a przecież 

rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną. 

Z posiadanych danych zauważa wzrost osób bezdomnych na naszym terenie. Do tej pory Ośrodek 

problematykę bezdomności rozwiązywał poprzez udzielania wsparcia finansowego, prowadzenie pracy 

socjalnej, której głównym celem było rozpoznanie czy dana osoba posiada jakiekolwiek możliwości 

wyjścia z bezdomności i motywowanie do współpracy i poszukiwania rozwiązania problemu. Osoby 

bezdomne przebywają aktualnie w Noclegowniach jak i w Schroniskach, które zabezpieczają 

podstawowe potrzeby życiowe. 
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7. Edukacja 

7.1  Opis ogólny zagadnienia 

Priorytety działań są wynikiem szczegółowych analiz dotyczących oświaty na terenie naszej gminy. 

Wskazywanie istotnych problemów ma na celu podjęcie określonych działań w wyniku, których 

sytuacja ulegnie poprawie. 

Według oceny władz samorządowych naszej gminy mamy dobrze zorganizowaną sieć placówek 

oświatowych. Proces dostosowywania sieci placówek do realnych potrzeb rozpoczęto na początku lat 

90- tych i ma on charakter permanentny. W ramach procesu ukształtowano adekwatnie do potrzeb sieć 

placówek na terenie naszej gminy.  

W najbliższej przyszłości placówki oświatowe w gminie, w których funkcjonują oddziały przedszkolne 

czekają zmiany związane z koniecznością przekształcenia ich w Zespoły Szkolno-Przedszkolne. 

Uwzględniając aktualnie obowiązujące standardy zasadnym jest aby placówki, które mają realne 

uzasadnienie funkcjonowania w przyszłości, zostały poddane gruntownym procesom adaptacyjno-

remontowym uwzględniającym istnienie hal sportowych boisk wielofunkcyjnych oraz zostały w pełni 

wyposażone w sprzęt i  pomoce naukowe. 

Mała ilość placówek oświatowych na terenie gminy, uwarunkowana demografią, wymusza na władzach 

samorządowych konieczność sprawnego organizowania dowozów uczniów z 35 miejscowości naszej 

gminy do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. 

Nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym uczniom oraz w miarę krótki 

czas przewozu. Z uwagi na organizację dowozów własnymi środkami transportu na władzach 

samorządowych spoczywa obowiązek stałej troski o bezpieczny przejazd uczniów do i ze szkoły.  

Ważnym elementem jest także konieczność utworzenia przystanków spełniających określone kryteria. 

W związku z utrzymującym się zjawiskiem niżu demograficznego w najbliższych latach ulegnie 

znaczącemu zmniejszeniu liczba zatrudnionych nauczycieli. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej, jako państwa zdolnego do konkurencji gospodarczej 

i intelektualnej, wymaga szybkiego nadrobienia zaległości w rozwoju cywilizacyjnym. Ze względu na 

dużą różnicę w poziomie wykształcenia ludności  w porównaniu również do krajów Unii Europejskiej, 

koniecznym staje się podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.  

Stanowi to wyzwanie dla samorządów. Niezbędnym jest : 

- doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, 

- podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

- znajomość języków obcych dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej, 

- możliwość dostępu do nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, 
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- zmiana postaw i zachowań kadry pedagogicznej jak i rodziców względem nowych wyzwań 

współczesnego świata (szkolenia, warsztaty, konferencje), 

- uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany młodzieży. 

Poprzez systematyczne działania organu prowadzącego, szkół, akcji społeczności lokalnych oraz 

realizację programów rządowych i unijnych wiele zaległości będzie nadrabianych. 

7.2 Oświata i wychowanie 

Na terenie gminy Grodków funkcjonują placówki publiczne: 

1)  3 przedszkola publiczne, 

2) 5  publicznych szkół podstawowych z  oddziałami przedszkolnymi 

3) 2 gimnazja publiczne  

4) 1 publiczny zespół szkół 

W placówkach tych usługą edukacyjną objętych jest 2 179 uczniów, z czego w gimnazjach w 25 

oddziałach uczy się 490 uczniów, w szkołach podstawowych w 63 oddziałach uczy się 1.182 uczniów.  

Opieką przedszkolną objętych jest 507 dzieci z czego w przedszkolach w 14 oddziałach jest 335 dzieci 

a w 8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 172 dzieci. 

Placówki niepubliczne prowadzące działalność na terenie gminy Grodków: 

1)  Szkoła Podstawowa w Gałązczycach, 

2)  Przedszkole w Gałązczycach 

3)  Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Grodkowie 

4) Gimnazjum dla dorosłych. 

Usługą edukacyjną w placówkach niepublicznych objętych jest 179  uczniów, z czego w 7 oddziałach 

szkoły podstawowej uczy się 71 uczniów a w 3 oddziałach Gimnazjum dla dorosłych naukę pobiera 54 

uczniów.  

Opieką przedszkolną w placówkach niepublicznych objętych jest 54 uczniów w 4 oddziałach.   

Opiekę nad dziećmi do lat 3-ch sprawują 2 placówki niepubliczne: 

1)  Niepubliczny Żłobek „Kangurek 24”, w którym opieką objętych jest 40 dzieci oraz 

2)  Klub Malucha „Pluszowy kącik”, gdzie opiekę znalazło 15 dzieci.  

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest w formie scentralizowanej przez Gminny Zarząd Szkół 

i Przedszkoli w Grodkowie. 

Ogółem do placówek oświatowych z terenu gminy Grodków dowożonych jest około 900 dzieci. 

Dowozy realizowane są własnymi środkami transportu przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli  

w Grodkowie. Stan środków transportu : 8 autobusów, 2 busy, 1 samochód osobowy Citroen Berlingo. 
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Tabela 11. Publiczne Przedszkola  

Lp. Przedszkola 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

1 PP Nr 2 w Grodkowie 13 314 12 292 11 272 

2 PP w Kopicach 2 44 2 50 2 50 

3 PP w Wierzbniku 1 30 1 25 1 25 

Razem 16 388 15 367 14 347 

 

Tabela 12. Publiczne Szkoły Podstawowe  

Lp. Szkoły Podstawowe 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

1 PSP Nr 3 w Grodkowie 21 537 20 507 23 546 

2 PSP w Jędrzejowie 9 174 9 177 10 168 

3 PSP w Lipowej 6 136 6 127 7 138 

4 PSP w Kopicach 6 87 6 77 6 78 

5 PSP w Kolnicy 5 61 5 69 6 93 

6 PSP w Gnojnej 6 50 6 57 6 56 

Razem 53 1045 52 1014 58 1079 

 

Tabela 13. Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych  

Lp. 
Oddziały 

przedszkolne 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

liczba 

oddziałó

w 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałó

w 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałó

w 

liczba 

dzieci 

1 
PSP Nr 3 w 

Grodkowie 3 69 4 100 3 71 

2 PZS w Jędrzejowie 3 78 3 69 3 61 

3 PSP w Lipowej 2 46 2 49 2 49 

4 PSP w Kolnicy 3 61 3 54 2 41 

5 PSP w Gnojnej 1 22 1 21 1 24 

Razem 12 276 13 293 11 246 

 

Tabela 14. Gimnazja Publiczne  

Lp. Gimnazja 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

1 GP Nr 1 w Grodkowie 13 311 12 277 12 247 

2 GP Nr 2 w Grodkowie 9 218 9 205 9 183 

3 GP w Jędrzejowie 4 90 5 96 4 87 

Razem 26 619 26 578 25 517 
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Misją edukacji jest zapewnienie mieszkańcom Grodkowa dostępności do kształcenia  adekwatnego do 

współczesnych wymagań społeczno–gospodarczych, uwzględniającego indywidualne potrzeby 

rozwojowe, prowadzonego w warunkach sprzyjających wysokiej jakości edukacji, przygotowującego 

do funkcjonowania w otaczającym świecie i uczenia się przez całe życie. 

Zapewnienie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy miejsc w przedszkolach dla ich dzieci. 

Objęcie opieką dzieci w wieku do lat 3. 

Promowanie wśród dzieci i młodzieży korzyści płynących z uprawiania sportu. Kultura fizyczna 

i rekreacja mają służyć rozwojowi społeczeństwa, zachowaniu przez obywateli sprawności fizycznej 

i zdrowia oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Zapewnienie dzieciom nauki języków obcych w poszerzonym zakresie od najmłodszych lat. 

Uczniowie niepełnosprawni gminy Grodków 

W gminie Grodków ważną role pełni również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który jest 

placówką opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem 

działalności Ośrodka jest zapewnienie optymalnych warunków wychowawczych, zdrowotnych  

i materialnych dla prawidłowego rozwoju.  

Do Szkoły kwalifikowani są uczniowie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkoła prowadzi również 

naukę w trybie nauczania indywidualnego. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia dzieciom edukację w zakresie: 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  SPECJALNEJ 

- przygotowuje uczniów do funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie 

- kształci i doskonali umiejętności związane z porozumiewaniem się, samodzielnością, spędzaniem 

wolnego czasu, wykonywaniem zadań szkolnych, profilaktyką zdrowotną 

-przygotowuje uczniów do okresu dojrzewania 

- wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE 

- wprowadza uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich 

- rozwija u uczniów samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych 

- umożliwia uczniom rozwój talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy dydaktycznej szkoły 

i posiadanych środków 

- kształci szacunek do tradycji, historii państwa i regionu 

- rozbudza postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych i światopoglądowych 

- umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
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PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 o kierunkach: 

-malarz–tapeciarz (2 lata) 

- ogrodnik (2 lata) 

- kucharz małej gastronomii (2 lata) 

- posadzkarz (2 lata) 

- betoniarz–zbrojarz (2 lata) 

- ślusarz (3 lata) 

- dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym przysposobienie do pracy o kierunku 

ogrodnik. 

PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY.  

Cele nauczania: 

- rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, 

- usprawnianie funkcji psychofizycznych, 

- kształtowanie niezależności życiowej w zakresie zaspokajanie podstawowych potrzeb, 

- rozwijanie zaradności w życiu codziennym w zakresie samoobsługi, 

- kształtowanie właściwych postaw i zachowania się w różnych sytuacjach, 

- kształtowanie umiejętności integracji ze środowiskiem społecznym, 

- zdobycie wiadomości niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych, 

- opanowanie podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu nauczanego kierunku zawodowego, 

- wyrobienie nawyków pracowitości i gospodarności, 

- wdrażanie do systematyczności, dokładności i odpowiedzialności za wykonaną pracę, 

 - rozwijanie zamiłowania do zawodu i wyrabianie wrażliwości estetycznej. 

Uczniom zapewnia się następujące zajęcia specjalistyczne: 

 terapia pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych) 

 terapia logopedyczna 

 terapia metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna) 

 rehabilitacja ruchowa 

 gimnastyka korekcyjno – wyrównawcza 

 terapia psychologiczna i pedagogiczna 

 muzykoterapia 

 zajęcia sportowe 
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Szkoła posiada pracownię komputerową, gabinet rehabilitacji ruchowej i terapii logopedycznej. Dla 

uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym funkcjonuje Publiczna Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy w zawodzie ogrodnik o trzyletnim cyklu kształcenia. Przewiduje się 

możliwość kształcenia w innych zawodach. 

Na terenie gminy Grodków swoją siedzibę mają 2 szkoły ponadgimnazjalne: 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie 

Zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzeniami MEN, nauka w liceum trwa trzy lata. W klasie 

pierwszej uczeń realizuje wszystkie przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym  

(z wyjątkiem języka polskiego, języków obcych nowożytnych – w grodkowskim liceum są to: język 

angielski i do wyboru język francuski lub niemiecki), matematyki i wychowania fizycznego, które są 

kontynuowane w klasach wyższych. Od klasy drugiej, natomiast, uczniowie ustalają sobie zestaw 

przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających na dwa kolejne lata nauki. W trzyletnim okresie 

nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, zgodnie z wymogami 

ministerialnymi, należy przeznaczyć łącznie co najmniej 870 godzin. W praktyce grodkowskie liceum, 

jako jedyne w regionie, oferuje pełną swobodę przy wyborze przedmiotów rozszerzonych. W zależności 

od wybranych nachyleń przedmiotowych, uczniowie mają możliwość przygotowania się do 

studiowania zarówno kierunków uniwersyteckich, w tym również medycznych, jak i politechnicznych. 

Chcąc ułatwić wybór odpowiednich kierunków kształcenia, szkoła organizuje również zajęcia z doradcą 

zawodowym, podczas których młodzież dowiaduje się, w jaki sposób ich wybór przekłada się na ich 

możliwości na rynku pracy. 

Dodatkowo Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie oferuje: 

- solidne przygotowanie do matury, 

- zajęcia na uczelniach wyższych z regionu: Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Wrocławskiej, 

Wyższej szkole Językowej we Wrocławiu, 

- świetną bazę sportową, w tym: dobrze wyposażoną halę sportową z siłownią, boisko wielofunkcyjne 

z bieżnią, boisko trawiaste, 

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań) 

- wycieczki krajowe i zagraniczne, wycieczki rowerowe, 

- możliwość rozwijania swoich uzdolnień i talentów artystycznych. 

- wszystkim uczniom, którzy wiążą swoją przyszłość ze sportem, naukę w klasie sportowej (profile: 

piłka ręczna, piłka nożna)’ 

- możliwość zdobycia certyfikatu ECOL. 
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Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie. Szkoła kształci w następujących zawodach 

TECHNIK INFORMATYK. Czas nauki: 4 lata. 

Kwalifikacja: Nauczysz się: 

E.12. Montaż i eksploatacja 

komputerów osobistych oraz urządzeń 

peryferyjnych 

Złożyć komputer osobisty z podzespołów 

Zainstalować sterowniki urządzeń peryferyjnych 

komputera osobistego; 

Naprawić komputer osobisty, odzyskać z komputera 

osobistego dane użytkownika; 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci 

komputerowych i administrowanie 

sieciami 

Jak skonfigurować sieci wirtualne, rutery, urządzenia 

telefonii internetowej, serwery 

Jak zarządzać i administrować sieciowymi systemami 

operacyjnymi 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych 

i baz danych oraz administrowanie 

bazami 

Tworzyć i administrować bazy danych 

Tworzyć aplikacje internetowe (PHP) 

Tworzyć projekty graficzne (PS/COREL) 

 

Akademia Sieciowa CISCO (za darmo) oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej 

z dziedziny projektowania i rozwoju sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do 

uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem otwiera 

możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy. 

  

Specjalność: Grafika projektowa 

W tym programie nauczania przeznaczone zostały dodatkowe godziny na grafikę projektową. 

Przedmiot niespotykany w innych szkołach, na którym uczeń będzie tworzyć min. wizytówki, banery 

oraz rollupy reklamowe. 

 

Dream Spark - darmowe systemy operacyjne! 

Specjalnie dla swoich uczniów, dzięki ogólnoświatowemu programowi Dream Spark, szkoła oferuje 

darmowe produkty Microsoft (np. wszystkie wersje MS Windows). 

 

Wycieczki firmowe 

Szkoła organizuje wyjazdy do znanych firm działających w branży IT min. DELL, GOODRAM i wiele 

innych. Uczniowie mają okazję zobaczyć jak powstają określone podzespoły oraz gotowe systemy 

komputerowe. 
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TECHNIK EKONOMISTA. Czas nauki: 4 lata. 

Kwalifikacja: Uczniowie kształcą się w zakresie: 

A.35. Planowanie i prowadzenie 

działalności w organizacji 
Sporządzania planów, analiz i sprawozdań 

Organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków 

A.36. Prowadzenie rachunkowości Prowadzania i rozliczania inwentaryzacji 

Sporządzania sprawozdania finansowego i przeprowadzania 

analizy finansowej 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Czas nauki: 4 lata. 

Kwalifikacja: Uczniowie kształcą się w zakresie: 

M.18. Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań 

diagnostycznych; 

Oszacować koszty napraw; 

Wymienić uszkodzone zespoły i podzespoły 

M.12. Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

Ocenić stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem 

urządzeń diagnostycznych; 

Wykonać pomiary diagnostyczne układów elektrycznych 

i  elektronicznych pojazdów samochodowych; 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA. Czas nauki: 4 lata. 

Kwalifikacja: Uczniowie kształcą się w zakresie: 

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie 

Użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie 

Użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń 

stosowanych w rolnictwie 

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa 

pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych 

w rolnictwie 

Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych 

w rolnictwie 

Obsługi technicznej i naprawy maszyn, urządzeń 

stosowanych w rolnictwie 

M.43. Organizacja prac związanych z 

eksploatacją środków technicznych 

stosowanych w rolnictwie 

Planowania i organizacji prac związanych z obsługą 

techniczną i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń 

stosowanych w rolnictwie 

 

Od roku szkolnego 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik 

operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W 

ramach współpracy uczniowie ZSR CKP będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie 

technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki 

zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 
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ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE. Czas nauki: 3 lata. 

Kierunek: Kwalifikacja: Uczniowie kształcą się w zakresie: 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 3 

lata 

M.18. Diagnozowanie i 

naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

Jak przyjąć samochód do diagnostyki, 

ocenić stan techniczny samochodu, 

zastosować programy komputerowe do 

diagnostyki pojazdów samochodowych 

Jak  zlokalizować uszkodzenia zespołów i 

podzespołów pojazdów samochodowych 

na podstawie pomiarów i wyników badań 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 3 lata 

M.1. Użytkowanie pojazdów, 

maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 

Jak przeprowadzać przeglądy techniczne 

ciągników i pojazdów samochodowych 

Jak wykonać prace w gospodarstwie 

rolnym za pomocą agregatów 

ciągnikowych i urządzeń technicznych; 

M.2. Obsługa techniczna oraz 

naprawa pojazdów, maszyn i 

urządzeń stosowanych w 

rolnictwie 

Obsługi technicznej i naprawy pojazdów 

stosowanych w rolnictwie 

Szkoła 

wielozawodowa w 

wybranym zawodzie 
3 lata 

Możliwość wyboru zawodu i pracodawcy, 

Możliwość uczenia się przedmiotów ogólnokształcących 

Udział w czterotygodniowym kursie w Kluczborku przeznaczony na naukę 

przedmiotów zawodowych 

Zajęcia praktyczne u wybranego pracodawcy (dwa dni w tygodniu w kl. I, 

trzy dni w kl. II i III) 

 

Od roku szkolnego 2015/2016 znana firma ANIMEX obejmuje opieką wszystkich kandydatów, którzy 

będą chcieli uczyć się jako młodociani pracownicy w zawodach: wędliniarz, elektromechanik, monter-

elektronik, operator obrabiarek skrawających oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń. Firma oferuje 

umowę o pracę (zajęcia praktyczne będą odbywać się na terenie zakładu w Opolu) oraz bardzo bogaty 

program stypendialny. 
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8. Sport i Rekreacja 

Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować 

ryzyko zachorowania na choroby określane mianem społecznych. Do takich chorób zaliczane są przede 

wszystkim schorzenia układu sercowo-naczyniowego, a także nowotwory. 

W gminie Grodków sprzyja znakomita infrastruktura sportowa na rozwój kultury fizycznej i na 

uprawianiu sportu. 

Rozwój sportu i kultury fizycznej w gminie koordynuje Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. 

Do najważniejszych obiektów sportowych zalicza się: 

Obiekty sportowe: 

- Hala Sportowa przy ul. Klubowej 9 w Grodkowie 

(obiekt o wymiarach boiska 36x18, parkiet, bez widowni, na co dzień wykorzystywany 

przez grodkowskie gimnazja na lekcje WF . Wieczorami ogólnie dostępny). 

- Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Grodkowie 

-stadion piłkarski z murawą trawiasta i zapleczem sanitarnym oraz widownia na 420 miejsc. 

- Basen Kąpielowy przy ul. Sportowej w Grodkowie 

-poniemieckie kąpielisko otwarte  z trzema nieckami: brodzik, 25x25 oraz 50x25 . 

- Kort Tenisowy przy ul. Wiejskiej w Grodkowie 

- kort z nawierzchnią mączki ceglanej. 

- Centrum Rekreacji w Więcmierzycach 

- plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi. 

 Źródło: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Godkowie 

W gminie Grodków organizowane są cykliczne imprezy sportowe tj.: 

Cykliczne imprezy sportowe: 

- Grodkowski Festiwal Piłki Ręcznej ( r. 250-300 osób) 

- Liga Futsalu OKiR (śr. 80-120 osób) 

- Puchar Grodkowa Futsal (śr. 40-50 osób) 

- Turniej Futsalu SP  (śr. 60-80 osób) 

- Turniej Futsalu Dziewcząt  (śr. 30-40 osób) 

- Turniej Tenisa Stołowego (śr. 10-20 osób) 

- Zawody Modeli Latających (śr.  40-50 osób) 

- Zawody Wędkarstwa Rzutowego (90-100 osób) 

- Lato z OKiR cykl imprez (śr. 100-200 osób) 

- Ferie Zimowe cykl imprez (śr. 80-120 osób) 

Źródło: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Godkowie 
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9. Turystyka 

W gminie Grodków znajduje się wiele miejscowości z licznymi atrakcjami turystycznymi. Okolice 

doskonale nadają się do uprawiania turystyki rowerowej. Wiele dróg i dróżek o niewielkim nasileniu 

ruchu kołowego prowadzi przez ciekawy i urozmaicony krajobraz o różnorodnej szacie roślinnej, 

ciekawej architekturze i tradycjach. Warto wyruszyć np. do Głębocka, gdzie w jednym z gospodarstw, 

starsze już małżeństwo zgromadziło piękną kolekcję staroci (prywatne muzeum i skansen), czy do ruin 

kopickiego pałacu z XIX w.  wraz z otaczającym go parkiem i stawem. Wart obejrzenia jest też pałac w 

Sulisławiu z bardzo ciekawą historią oraz zamek w Jędrzejowie w którym mieści się obecnie Dom 

Pomocy Społecznej dla dorosłych. Poza tym przejeżdżając przez okoliczne miejscowości można 

obejrzeć  kościoły powstałe od XIV do XIX w. Zwiedzając historyczne obiekty zabytkowe gminy 

Grodków, turysta może skorzystać również z bazy towarzyszącej, czyli z ośrodków kultury: Ośrodka 

Kultury i Rekreacji, w którym mieści się kawiarnia, sala widowiskowa, dyskoteka; z kina oraz obiektów 

sportowych: stadionu piłkarskiego, kompleksu boisk sportowych z bieżnią i skocznią oraz hali 

sportowej; z basenu otwartego, a także z ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Będąc w mieście, 

warto skorzystać z corocznych imprez: 

 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje gminne) – marzec 

 Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci Szkół Podstawowych – maj 

 Przegląd Zespołów Artystycznych ,,Nieprzetarty Szlak” – maj 

 Bieg Olimpijski pod patronem PKOL – czerwiec 

 Grodkowski Jarmark Kulturalny – czerwiec 

 ,,Reagge Fest” – festiwal muzyki reagge – lipiec 

 Festiwal Piosenki Wakacyjnej - sierpień 

 Dożynki Gminne – wrzesień 

 Dni Elsnerowskie – listopad 
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9.1 Baza noclegowa - gastronomiczna 

W chwili obecnej w Grodkowie istnieją następujące obiekty: 

1.  Pałac Sulisław – 35 miejsc noclegowych, 

2.  Hotel Sulisław – 173 miejsca noclegowe, 

3.  Hotel – restauracja „w Zameczku” na ok. 50 miejsc noclegowych, 

4.  Hotel „GRODEK” na ok. 40 miejsc noclegowych, 

5.  Motel  i restauracja „Polskie smaki” ul. Wrocławska 71, na ok. 15 miejsc noclegowych, 

6. Kawiarnia WIATRAK, 

7. Restauracja POD ZŁOTYM LWEM, 

6.  Restauracja „Inka”, 

7. Restauracja „Kaprys”, 

8. Bar „ Bistro” w Kolnicy 

9. Pizzeria SEMPRE 

 

10.  Ochrona zdrowia 
Ochrona zdrowia jest elementem zabezpieczenia społecznego i dla każdego człowieka jest największą 

w życiu wartością. Styl życia i profilaktyka zdrowotna wpływa  w znacznym stopniu na stan zdrowia. 

Zagrożeniem dla zdrowia są między innymi takie czynniki jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, 

mała aktywność fizyczna, nieprawidłowe żywienie oraz brak profilaktyki.  

W zakresie ochrony zdrowia i życia na terenie Gminy Grodków funkcjonują Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej, które wykonują  świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: 

Tabela.15. Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Grodków 

Nazwa placówki Adres placówki 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medium" S. C. 

Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska  

Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

ul. Warszawska 44, 49-200 Grodków,  

tel. 77 415 38 00 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "San-Med" Andrzej 

Tomalik, Joanna Tomalik Spółka Jawna  

Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków, 

tel. 77 415 54 27 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed  

Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków  

tel. 77 415 49 37 

NZOZ Przychodnia Lekarska "Zdrowie" A.Graczyk-Duda, 

E.Raczyńska, A.Walorski Spółka Partnerska Lekarzy. 

Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków, tel. 

77 415 53 51 

NZOZ Vita-Med  

Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

ul.- 92, 49-200 Jędrzejów  

tel. 77 415 81 00 
Źródło: Zintegrowany Informator Pacjenta 
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W Grodkowie funkcjonują również niepubliczne przychodnie specjalistyczne.   

Tabela. 16. Przychodnie specjalistyczne 

Nazwa placówki Adres placówki 

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed Dorota Dyluś-Beśka. 

Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków  

Telefon: 664 921 615 

Centrum Szybkiej Diagnostyki Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

ul. Sienkiewicza 100A, 

49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 856  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medium" S. C. 

Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska  

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ul. Słowackiego 6, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 153 800 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medium" S. C. 

Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska  

Poradnia Reumatologiczna 

ul. Słowackiego 6, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 153 800 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed"  

Poradnia Chirurgii Ogólnej 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 241 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed"  

Poradnia Okulistyczna 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 241 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed"  

Dział Fizykoterapii 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 241 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed"  

Poradna Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 241  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "San-Med" 

Andrzej Tomalik, Joanna Tomalik Spółka Jawna  

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 427 

NZOZ Przychodnia Lekarska "Zdrowie" A. Graczyk-Duda, 

E. Raczyńska, A. Walorski Spółka Partnerska Lekarzy. 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

ul. Szpitalna 13 13,  

49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 351 
Źródło: Zintegrowany Informator Pacjenta 

 

Tabela. 17 Leczenie stomatologiczne 

Nazwa placówki Adres placówki 

Gabinet Stomatologiczny - Lek Stom. J. Mędrecka-

Rymarczuk. Poradnia Ortodontyczna  

ul. Krakowska 14/12, 49-200 Grodków  

Telefon: 714 153 355 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed. 

Poradnia Stomatologiczna 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków  

Telefon: 607 374 890 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "San-Med" 

Andrzej Tomalik, Joanna Tomalik Spółka Jawna. 

Poradnia Stomatologiczna 

ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków  

Telefon: 774 155 427 

Źródło: Zintegrowany Informator Pacjenta 

 

10.1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 

W Grodkowie, udzielana jest za pośrednictwem NZOZ Promed s.c. przy ul. Szpitalnej 13. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, 

niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego. 
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Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.  Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą 

korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie 

sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego 

lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze. 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane 

bez skierowania. 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: 

 w warunkach ambulatoryjnych, 

 w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) 

 telefonicznie. 

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie 

w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości 

leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu 

pacjenta. 

10.2.Pomoc medyczna w stanach nagłych 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, 

można samodzielnie skorzystać z pomocy. Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby 

pacjent będzie hospitalizowany. 

Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem (infekcja, ból 

gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach 

działań pogotowia, Izby Przyjęć i SOR nie można uzyskać: 

• recepty na stosowane przewlekle leki, 

• porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym 

momencie, 

• zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń 

i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty. Jest  

przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym. 
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Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania, nie obowiązuje 

rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia. 

W województwie opolskim funkcjonuje 7 takich jednostek. Najbliższe ze względu na położenie 

geograficzne SOR-y znajdują się w: 

- Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu 49- 300 Brzeg ul. Mossora 1, 

 - Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 32 

Pogotowie ratunkowe. Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy 

bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. numer alarmowy - 999 lub 

112 

Pogotowie ratunkowe funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.). 

Ratownictwo Medyczne obejmuje świadczenia udzielane w warunkach poza szpitalnych przez: 

 dwuosobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi 

pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny 

 trzyosobowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz 

systemu i pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 

„Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Opolskiego” 

sporządzony prze wojewodę i zatwierdzony przez ministra właściwego ds. zdrowia przewiduje podział 

województwa opolskiego na 7 rejonów operacyjnych (w tym jeden rejon z dyspozytornią medyczną),  

w których funkcjonują 43 zespoły ratownictwa medycznego: 

•17 zespołów specjalistycznych - 15 całodobowych, 2 czasowe, 

• 24 zespoły podstawowe: 22 całodobowe, 2 czasowe. 

Jednym z miejsc stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, w rejonie operacyjnym brzesko-

namysłowskim  jest miasto Grodków.  

Zgodnie z planem działania systemu państwowego ratownictwa medycznego dla województwa 

opolskiego na lata 2015 i następne, przy ul. Krakowskiej 10 stacjonuje zespół specjalistyczny, który 

obejmuje swoim zasięgiem obszar działania gminy Grodków oraz Olszanki. 
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Zespól ten włączony jest również do systemu ratownictwa medycznego. 

10.3. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze  

W ramach rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze pacjent może skorzystać ze świadczeń 

realizowanych: 

 w zakładach stacjonarnych 

 w warunkach domowych. 

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo–leczniczego, może zostać przyjęty 

pacjent  wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji 

w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. 

Zadaniem zakładu opiekuńczego, w okresie pobytu pacjenta w zakładzie, jest udzielanie świadczeń 

gwarantowanych, odpowiednio do stanu jego zdrowia. 

W przypadku osób przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony 

proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie 

wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym - jednak ze względu na stan zdrowia 

i niesprawność fizyczną są niesamodzielni  w samoopiece i samopielęgnacji i wymagają: 

 stałej kontroli lekarskiej; 

 profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację; 

 umieszczenia w zakładzie opiekuńczym 

Kontynuacja leczenia, oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe  

i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta. Kontynuacja leczenia obejmuje także 

podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze 

przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według 

indywidualnej oceny dokonywanej przez lekarza zakładu opiekuńczego.  

Świadczenia obejmują również: 

 świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne, 
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 edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub 

opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. 

W Grodkowie funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej "PROMED" ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków (77) 415 52 41 

Działa również Dzienny Odział Dziecięcy prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

"Promed" ul.Szpitalna 13, 49-200 Grodków, telefon: 774 155 241  

Godziny otwarcia poradni: pn – sr. 08:00-13:00, czw. 15:00-20:00  

Ponadto funkcjonuje Dział Fizykoterapii prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

"Promed" ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków, telefon: (77) 415 52 41  

Godziny otwarcia poradni: pn-pt 08:00-18:00 

 

10.4 Apteki 

Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych oraz pełniących dyżury w celu zapewnienia dostępności 

świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu jest aktem 

prawa miejscowego, przyjmowanego w formie uchwały rady powiatu na okres jednego roku 

kalendarzowego. 

Tabela 18. Apteki w Gminie Grodków w 2014 roku 

Apteka Arnika 
ul. Rynek 13, 49-200 Grodków 

tel. 77 415 55 21 

Apteka Miejska 
ul. Warszawska 17, 49-200 Grodków 

tel. 77 404 33 66 

Apteka Przyjazna 
ul. Sienkiewicza 4, 49-200 Grodków 

tel. 77 415 30 88 

Apteka Dr Max 
ul. Reymonta 7, 49-200 Grodków 

tel. 77 416 20 46 

Apteka Centrum 
ul. Warszawska 20, 49-200 Grodków 

tel. 77 416 70 34 

 

Aby poznać sytuację zdrowotną mieszkańców gminy, niezbędna jest analiza danych, które są w 

posiadaniu zakładów opieki zdrowotnej. W związku z brakiem informacji,  w tym zakresie  w poniższej 

tabeli przedstawiamy jedynie dane uzyskane z NZOZ MEDIUM w Grodkowie. 
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Tabela 19. Dane dotyczące zachorowalności dzieci i młodzieży do 18 roku życia w latach 2012-

2014 

ROZPONANIE ROK 

2012 2013 2014 

Ostre zapalenie oskrzeli 310 300 285 

Potrzeba szczepienia profilaktycznego skojarzone przeciw kilku 

chorobom 

137 - - 

Ostre zakażenie górnych i dolnych dróg oddechowych o 

umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym 

85 42 33 

Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) 83 51 41 

Dychawica oskrzelowa 43 15 8 

Ostre zapalenie gardła 32 7 7 

Ostre zapalenie krtani i tchawicy 10 6 - 

Dyspepsja 32 22 15 

Kaszel 30 8 6 

Ospa wietrzna (varicella) - 17 - 

Badania i usługi  dla celów administracyjnych 22 32 - 

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko niektórym, 

pojedynczym chorobom wirusom 

15 - - 

Ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania 

choroby 

15      - - 

Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa 11 - - 

Rutynowe badanie stanu zdrowia dzieci 11 - - 

Ból w okolicy brzucha i miednicy 10 - - 

Ostre zapalenie zatok przynosowych 9 - - 

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 8 13 12 

Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry 8 - - 

Inne zapalenie skóry - - 6 

Ostre zapalenie migdałków 7 - 14 

Gorączka o nieznanej przyczynie 7 -  

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie 

zakaźnym pochodzeniu 

6 - - 

Zapalenie pęcherza moczowego 6 - - 

Inna opieka medyczna - 66 10 

Inne zaburzenia układu moczowego - - 8 

Źródło: NZOZ „MEDIUM” s.c. 
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Tabela 20. Dane dotyczące zachorowalności  ludności powyżej 18 roku życia w latach 2012-2014 

ROZPONANIE ROK 

2012 2013 2014 

Ostre zapalenie oskrzeli 348 444 383 

Samoistne (pierwotne) nadciśnienie 329 348 338 

Ostre zakażenie górnych i dolnych dróg oddechowych o umiejscowieniu 

mnogim lub nieokreślonym 

213 91 78 

Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) 119 71 31 

Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie 101 - - 

Cukrzyca insulinoniezależna 89 103 110 

Zwyrodnienia wielostawowe 80 - 19 

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa 69 - - 

Zapalenie pęcherza moczowego 66 20 27 

Inne zaburzenia układu moczowego - 35 30 

Kaszel 64 - 16 

Zapalenie żołądka i dwunastnicy 60 - 22 

Dychawica oskrzelowa 51 45 - 

Ostre zapalenie gardła 48 34 21 

Ostre zapalenie krtani i tchawicy 50 - - 

Bóle grzbietu 46 29 34 

Ból w okolicy brzucha i miednicy - 25 - 

Ostre zapalenie zatok przynosowych 43 - - 

Dyspepsja 41 51 41 

Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego 39 - - 

Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych 38 29 41 

Zarzucanie (refleks) żołądkowo-przełykowe 34 - - 

Potrzeba szczepienia profilaktycznego skojarzone przeciw kilku 

chorobom 

34 35 22 

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko niektórym, pojedynczym 

chorobom wirusowym 

- 75 - 

Inna opieka medyczna - 138  

Powtórne recepty - 123 70 

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - 28 20 

Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem - 22 - 

Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego - - 23 
Źródło: NZOZ „MEDIUM” s.c. 

 

 Przedstawione powyżej dane wskazują na to, iż w wieku przedprodukcyjnym stwierdza się największą 

liczbę osób z rozpoznanym ostrym zapaleniem oskrzeli, ostrym zakażeniem górnych i dolnych dróg 

oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym, ostrym zapaleniem nosa i gardła 

(przeziębienie), dychawicą oskrzelową. Dorośli, z kolei zmagają się z  ostrym zapaleniem oskrzeli, 

samoistnym (pierwotne) nadciśnieniem, cukrzycą insulinoniezależną i zwyrodnieniem 

wielostawowym. 

 Ważną rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pełni profilaktyka. Poniższa informacja z NZOZ 

„MEDIUM” s.c. przedstawia prowadzoną profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży: 
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-  szczepienia ochronne, 

-  badania rozwoju dzieci i młodzieży (bilanse zdrowotnych), 

-  okresowe badania hemoglobiny zglikozowanej u osób chorych na cukrzycę, 

-  wykonywanie badań pomiaru RR i poziomu glukozy, 

- szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez ekspozycje wizualne oraz indywidualne, rozmowy z pacjentem 

– edukacja na temat zdrowego żywienia. 

 

10.5. Stacja Opieki Caritas. 

Niewątpliwie ważnym zasobem umożliwiającym i wpływającym na ochronę zdrowia jest świadczenie 

usług medycznych przez Stację Opieki Caritas z siedzibą w Grodkowie przy ul. Warszawskiej, będącą 

jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą  w Oplu przy ul. Szpitalnej 5a. W ramach 

struktur Stacji Opieki Caritas w Grodkowie funkcjonuje także Poradnia Paliatywna i Hospicjum 

Domowe. 

Wzrastające zapotrzebowanie na świadczenia medyczne - w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, 

udzielane w środowisku domowym pacjenta, skłoniło Caritas Diecezji Opolskiej do zorganizowania 

ambulatoryjnej opieki nad ludźmi chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania 

pod nazwą Stacja Opieki Caritas. Placówki te mają na celu wymiernie poprawić jakość i dostępność 

dotychczasowych usług pielęgniarskich w środowisku domowym pacjenta. Pielęgniarki docierają  

z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta, który jej wymaga, zarówno w dni powszednie 

jak i niedziele i święta. Do głównych zadań pielęgniarek należy wykonywanie czynności 

pielęgnacyjnych w ścisłej współpracy z lekarzem, opieka nad rodzinami, poradnictwo w sprawach 

medycznych, profilaktyki, higieny, odżywiania, pośrednictwo w utrzymywaniu kontaktów z ośrodkiem 

zdrowia, pomocą społeczną, parafią, sąsiadami. Pielęgniarki pobierają od chorych materiały do badań 

laboratoryjnych     i dostarczają je do odległych placówek badawczych. Zupełną nowością w pracy 

pielęgniarek Stacji Opieki Caritas i nieocenioną pomocą w pielęgnacji chorych, jest wypożyczanie do 

domu pacjenta sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji chorych, m.in.: koncentratorów tleny, ssaków, 

wózków inwalidzkich, łózek elektrycznych, zwykłych, materacy p/odleżynowych, balkoników, lasek, 

podpórek, podnośników, itp. 

Tabela 21. Rodzaj oraz ilość wykonywanych usług przez Stację Opieki Caritas w Grodkowie  
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

 Ilość pacjentów korzystających ze Stacji Opieki Caritas 201 272 221 

Rodzaj usług:    

1. Wizyty domowe 5 055 4 749 4 648 

2. Wszystkie czynności wykonane dla pacjentów 

(higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne, 

socjalno-bytowe, z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej, 

czynności rehabilitacyjne usprawniające) 

18 642 21 900 30 211 

3.  Osoby korzystające ze sprzętu 87 50 52 

 Ilość pacjentów korzystających z Poradni Paliatywnej  

i Hospicjum Domowego 
57 50 54 

Rodzaj usług    

1. Wizyty domowe 1 549 2 121 2 983 

2. Wszystkie czynności wykonane dla pacjentów 

(pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-

bytowe, 

14 477 12 011 18 127 
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11. Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kształtowanie 

bezpieczeństwa w społeczności lokalnej jest zadaniem tych instytucji, które są odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo publiczne i gwarantują prawidłowy rozwój zarówno społeczności lokalnej, jak  

i jednostki: 

 

11.1 Komisariat Policji w Grodkowie  

11.1.1. Przestępstwa ogółem  

W okresie ostatnich trzech lat poziom zagrożenia przestępczością wykazywała stałą tendencję malejącą 

tj: rok 2012 - 319 przestępstw, rok 2013 - 293 przestępstw i rok 2014 – 253 przestępstw. Spadek liczby 

przestępstw przekładał się na wzrost wskaźnika wykrywalności, który z poziomu 62,1% w roku 2012 

zwiększył. się do 66,1% w roku 2013, natomiast w roku 2014 odnotowaliśmy 64.5 % czyli spadek 

wykrywalności do 2013 roku, a wzrost do 2012 roku . 

Zauważalne jest, iż Komisariat Policji w Grodkowie utrzymuje bardzo dobry poziom wykrywalność 

przestępstw przy jednoczesnym niższym zagrożeniu przestępczością na około 20000 tys. mieszkańców 

gminy Grodków o powierzchni około 300 km2. 

Spośród ogółu przestępstw o charakterze kryminalnym, najbardziej uciążliwymi dla społeczeństwa są 

przede wszystkim: przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, oraz 

przestępstwa drogowe. W ciągu ostatnich czterech lat liczba przestępstw w tych kategoriach znacznie 

zmniejszyła się, jedynie przestępstwa kradzieży z włamaniem  nieco wzrosły w 2014 roku 

w porównaniu do lat poprzednich co obrazuje tabela nr 1.    

Wskaźniki wykrywalności powyższych przestępstw, pomimo nieznacznych wahań, utrzymują się na 

wysokim poziomie.  

Znaczny wpływ na skalę przestępczości na terenie gminy Grodków nadal będą wywierać takie czynniki, 

jak:  

 wysoki wskaźnik bezrobocia,  

 niskie dochody mieszkańców,  

 patologie tj: łatwo dostępne różnego rodzaju używki  

 wpływ otoczenia 

 powielanie złych wzorców i zachowań, mających swoje źródło w domu rodzinnym 
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11.1.2. Przestępstwa w wybranych kategoriach  
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wykazuje tendencję malejącą , jedynie w przypadku przestępstwa kradzieży z włamaniem 

zaobserwowany jest wzrost  z roku na rok. Przyczynia się fakt, iż osoby w nienależyty sposób 
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techniczny, brak oświetlenia w pobliżu nieruchomości, przestarzałe i niskiej jakości mechanizmy 

zabezpieczające drzwi, okna sprzyjają sprawcą i na pewno nie utrudniają popełniania przestępstw 

najczęściej kradzieży z włamaniem oraz w zakresie przestępstw narkotykowych odnotowany jest 

wzrost w poszczególnych latach.  

 

11.1.3. Wykroczenia ogółem   

W okresie ostatnich trzech lat poziom zagrożenia wykroczeniami wykazywała różną tendencję. Rok 

2013 do roku 2012 wykazał tendencję malejącą z 1983 wykroczeń do 1640 natomiast już rok 2014 do 

2013 tendencję rosnącą z 1640 na 1731 wykroczeń. Podobnie jest ze  wskaźnikiem wykrywalności, 

który z poziomu 93% w roku 2012 zwiększył sie do 96% w roku 2013, natomiast rok 2014 wykazał 

tendencję malejącą do roku 2013 i porównywalną do roku 2012 czyli 93%. 

Spośród ogółu wykroczeń, najbardziej uciążliwymi dla społeczeństwa są przede wszystkim: zakłócenia 

spokoju, kradzieże, zniszczenia mienia , wykroczenia drogowe między innymi kierowanie pojazdami 

pod działaniem alkoholu, uniemożliwianie korzystania z urządzeń publicznych, zaśmiecanie, 

spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 

Znaczny wpływ na skalę popełnianych wykroczeń  na terenie gminy Grodków nadal będą wywierać 

takie czynniki, jak:  

 wysoki wskaźnik bezrobocia,  

 niskie dochody mieszkańców,  

 zwiększanie się liczby poruszających pojazdów po drogach  

 niedoświadczenie w kierowaniu pojazdami  

 łatwy dostęp do alkoholu i innych używek 

 społeczna złośliwość i zazdrość 
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11.1.4. Wykroczenia w wybranych kategoriach szczególnie uciążliwych społecznie (art. 119, 124, 

51, 143, 145 KW i 43’ oraz drogowe art.87 kw i inne) 
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11.1.5. Ilość ujawnionych wykroczeń w latach 2012-2014 zakończonych postępowaniem 

mandatowym, wnioskowym i w formie pouczeń (wykroczenia wykryte ). 

 

Sposób załatwienia lata 

Postępowanie mandatowe 2012 2013 2014 

Wnioski   do   Sądu 1006 1083 1280 

pouczenia 125 108 191 
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W okresie ostatnich trzech lat widoczny jest stały wzrost represji w formie mandatów karnych.  

Z powyższych zestawień również wynika, spadek kar w formie oddziaływania wychowawczego tj: 

pouczenia  

 

11.2  Straż Miejska w Grodkowie 

Straż Miejska jest umundurowaną formacją do ochrony porządku publicznego utworzoną 1 marca 2007 

r. przez Radę Miejską w Grodkowie. Straż działa jako wydział Urzędu Miejskiego w Grodkowie 

a kieruje nią komendant Straży. Siedziba Straży mieściła się do maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim 

a obecnie w osobnym budynku przy ul. Warszawskiej na terenie PKP w Grodkowie. Straż pracowała 

do maja 2014 r. w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego, obecnie pracuje na dwie zmiany od 7.00 

– 19.00. W straży zatrudnionych było w 2012 i 2013 r. trzech strażników i pracownik obsługi 

monitoringu, od 2014 r. dołączył kolejny strażnik. Straż od 2009 r. obsługuje monitoring miejski 

Grodkowa oraz w okresie od 2012 do 2014 r. prowadziła kontrolę dopuszczalnej prędkości pojazdów 

przy użyciu fotoradaru. 

Ewidencja wyników działań straży (wyciąg) 

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
Mandat, Pouczanie,  

Wniosek do sądu, Inne 

  2012 2013 

1 Ustawie - Kodeks wykroczeń   

 

 

a) 

 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
3 8 

 

 

b) 

 

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 
1  

 

 

c) 

 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 39 45 

 d) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji, w tym: 
  

  - ujawnione przez urządzenia rejestrujące 1192 838 

  - pozostałe naruszenia 223 220 
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 e) wykroczenia przeciwko osobie   

 f) wykroczenia przeciwko zdrowiu   

 g) wykroczenia przeciwko mieniu  4 

 h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów   

 i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 2 

 j) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego 
21 34 

 k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe   

2 przepisach wprowadzających Kodeks pracy   

3 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
19 16 

4 
ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 
1 8 

5 ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 24 7 

6 ustawie o ochronie zwierząt 1 4 

7 ustawie o odpadach 7 12 

8 ustawie - Prawo ochrony środowiska   

9 ustawie - Prawo o miarach   

10 ustawie - Prawo wodne   

11 ustawie o publicznym transporcie drogowym   

12 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   

13 
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
 

2 

 

14 ustawie o ochronie przyrody   

15 ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji   

16 

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych 

  

17 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   

18 ustawie o bateriach i akumulatorach   

19 ustawie - Kodeks wyborczy   

20 aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 9 9 

21 innych 3  

Ogółem 1547 1209 
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Straż Miejska także podejmowała działania z zakresu: 

- kontrolowanie mieszkańców oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w związku  

z gospodarką odpadami, 

- interweniowanie wobec dzikich zwierząt tj.: lisy, węże, sokoły, bociany, borsuki, sarny, dziki, jeże  

i pszczoły, 

- asystowanie pracownikom Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ośrodka pomocy społecznej, 

Lp. Pozostałe wyniki działania 
Liczba 

 

 

2012 2013 2014  

1 
pojazdy unieruchomione przez 

zastosowanie urządzenia do blokowania 

kół 

   

 

2 pojazdy usunięte z drogi, w tym:    
 

 
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym 

 

 
1  

 

3 pojazdy odnalezione 1   
 

4 osoby doprowadzone do izby 

wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
7 17 18 

 

5 ujawnione przestępstwa 1 5 9 
 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 2 2 4  

7 

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 

katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsca zagrożonego 

takim zdarzeniem 

2 14 25 

 

8 chronione obiekty komunalne i 

urządzenia użyteczności publicznej 

 

 
1 1 

 

9 
konwojowanie dokumentów, 

przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy 

12 14 22 

 

10 kontrola osobista, przeglądanie 

zawartości podręcznych bagaży osoby 
  1 

 

 Ogółem 25 54 80 
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Komunalikowi, Spółdzielni mieszkaniowej, urzędnikom skarbowym i inspekcji handlowej w celu 

zapewnienia im bezpieczeństwa podczas wykonywanych czynności służbowych, 

- kontrolowanie punktów handlowych pod kątem spożywania alkoholu i sprzedaży alkoholu   nieletnim, 

- patrolowanie rejonów szkół i obiektów użyteczności publicznej, podczas których zwracano szczególną 

uwagę na osoby postronne przebywające na terenach placówek, osoby palące papierosy w miejscach 

zabronionych, zakłócające porządek publiczny. Współpracowano z dyrektorami szkół, rodzicami  

i pedagogami w sprawach uczniów stwarzających problemy wychowawcze, 

- cotygodniowe patrolowanie targowiska z uwagą na nielegalny handel, kradzieże, utrzymanie czystości 

i porządku oraz kontrolę ruchu drogowego, organizowane były pieszo wewnątrz targowiska oraz 

zmotoryzowane zabezpieczające rejon wokół niego, ponadto za pomocą monitoringu miejskiego 

obserwowano ul. Warszawską oraz rejon targowiska przy stadionie. W dzień targowy organizowano 

patrole mieszane strażnika z policjantem: 

- kontrolowanie ruchu pojazdów niestosujących się do znaków drogowych jak i ogólnych zasad ruchu 

drogowego tj. parkowanie na chodnikach, skrzyżowaniach, drogach rowerowych, przejściach dla 

pieszych, w strefach zakazu ruchu itp., 

 - dokonywanie badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na żądanie kierowców 

obawiających się o możliwość kierowania pojazdem, 

Akcje prowadzone przez Straż Miejską: 

 Akcja „Nieletni” – zakres działań skierowany jest wobec osób nieletnich, przebywających w czasie 

zajęć lekcyjnych poza szkołą, często w okolicznościach świadczących o demoralizacji. W każdym 

przypadku wagarów uczniowie transportowani są do szkoły, gdzie powiadamia się dyrekcję a także 

pisemnie rodziców 

 Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana od kilku lat w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3  

i Przedszkola Publicznego przy ul. Morcinka. Celem jej jest bezpieczne dotarcie dzieci do powyższych 

placówek, dlatego strażnicy egzekwują od kierowców przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym 

oraz kierują ruchem w sytuacjach nasilonego ruchu pojazdów. 

- Akcja „Odświeżamy nasze miasta” wraz z Sanepidem prowadzona była pod kątem ograniczenia 

palenia papierosów w miejscach objętych zakazem. Ponadto informowano mieszkańców  

o znowelizowanej ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych.. Strażnicy głównie skupili się na kontroli placówek oświatowych oraz innych miejsc 

użytku publicznego. 

Coroczne stałe działania Straży Miejskiej w następujących okresach: 

W wakacje podejmowano określone działania w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich 

rodzicom bezpiecznego wypoczynku tj.: 
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- interweniowano w związku z bezpańskimi psami, które przebywały w miejscach gromadzenia się 

młodzieży i dzieci tj.: place zabaw, basen, osiedla mieszkalne, 

- patrolowano skate-park, place zabaw i miasteczko rowerowe z uwagą na znajdujące się tam osoby 

postronne, spożywające alkohol, środki odurzające, palące wyroby tytoniowe, zakłócające porządek 

publiczny czy stwarzające zagrożenie dla dzieci i młodzieży, 

- kontrolowano obiekty handlowe pod kątem spożywania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

- przy użyciu monitoringu miejskiego zwracano uwagę na dzieci przebywające w pasie drogowym bez 

opieki, 

- realizowano akcję „bezpieczna droga do szkoły” w rejonie przedszkoli publicznych w Grodkowie, 

zwracając uwagę na parkujące pojazdy w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych, zagrażające 

dzieciom w bezpiecznym dotarciu do placówek, 

- kontrolowano prędkość pojazdów przy użyciu urządzenia rejestrującego, co spowodowało poprawę 

bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – podróżujących rodzin w okresie wakacyjnym, 

- patrolowano pustostany, salony gier, dworzec PKP i PKS, parki z uwagą na demoralizację dzieci  

i młodzieży 

- ujawniano osoby nieletnie spożywające alkohol oraz palące papierosy, nieletnich pogryzionych przez 

psy oraz poruszających się na motorowerach bez uprawnień i hełmów ochronnych. 

Wiosna /jesień – skontrolowano stan sanitarno-higieniczny terenów posesji i zobowiązano właścicieli 

do wykoszenia trawy i uprzątnięcia odpadów, 

- interweniowano wobec osób wypalających odpady w piecach i przydomowych paleniskach 

powodując znaczną uciążliwość dla mieszkańców oraz podejmowano działania wobec osób 

wylewających odpady ciekłe do rowów, 

- monitorowano nielegalne wysypiska przy użyciu kamer przenośnych, które dostarczyły strażnikom 

materiały dowodowe w sprawach zaśmiecania miejsc publicznych, sprawcy zobowiązywani byli 

każdorazowo do uprzątnięcia zaśmieconych terenów oraz nakładano na nich grzywny, 

Do zadań Straży Miejskiej należy także zabezpieczanie następujących imprez: 

akcja „Znicz”, dni Grodkowa, dożynki gminne, wielka orkiestra świątecznej pomocy, Boże Ciało – 

procesja, rozgrywki sportowe, zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, wybory 

do Europarlamentu. 

Zima – kontrole zarządców i właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązywali się z obowiązku 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń związanych z opadami śniegu oraz usuwania  

z dachów i gzymsów sopli lodu zagrażających życiu i zdrowiu przechodniów, 

- w związku ze zgłoszeniami mieszkańców interweniowano u zarządców dróg i terenów użytku 

publicznego w sprawach odśnieżania ciągów komunikacyjnych i parkingów, które były w stanie 
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zagrażającym bezpiecznemu poruszaniu się np.: teren PKP, drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, 

spółdzielcze, parkingi marketów, chodniki przylegające do nieruchomości, 

- porą zimową interweniowano także wobec sprawców nielegalnej wycinki drzew, za co grożą oprócz 

grzywny i innych sankcji karnych bardzo wysokie kary administracyjne, 

- w okresie ferii zimowych kontrolowano miejsca skupiające dzieci i młodzież pod kątem zachowania 

bezpieczeństwa tj.: zamarznięte stawy, rzeki, sadzawki, strychy, piwnice, ogródki działkowe, 

pustostany, salony gier zręcznościowych, dworzec PKP/PKS, 

- strażnicy regularnie patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne zagrożone 

zamarznięciem, proponują pomoc w przetransportowaniu do schronisk dla osób bezdomnych. 

Straż Miejska w Grodkowie prowadziła prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i gimnazjach na terenie miasta i gminy. Uczestniczyła w konkursach wiedzy o ruchu drogowym, 

egzaminie na kartę rowerową oraz zaopatrywała dzieci w akcesoria odblaskowe. 

Straż Miejska w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadziła 

kontrolę złożonych deklaracji na odbiór odpadów z terenu całego Grodkowa i wszystkich miejscowości 

wiejskich. 

Monitoring miejski w Grodkowie rejestrował następujące zdarzenia: 

- nieprawidłowe parkowanie pojazdów i ruch pojazdów w miejscach zabronionych 

- zaśmiecanie miejsc publicznych oraz tworzenie nielegalnych wysypisk 

- psy bez opieki przemieszczające się po mieście 

- zakłócanie porządku publicznego 

- niszczenie zieleni 

- nielegalny handel 

- niszczenie znaków drogowych 

- nietrzeźwi śpiący na ławkach 

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 

- wypadek drogowy 

- ekspozycja towarów (samochody na sprzedaż) 

- wybryki chuligańskie 

- włamywaczy uciekających pojazdem przez Grodków 

- uszkodzenia studzienek w drodze 

- sprzedaż na targowisku mięsa bez wymaganej chłodni 

- jazda motorowerami po chodnikach i drogami niezgodnie z kierunkiem jazdy 

- porzucone pojazdy 
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Straż Miejska prowadziła akcję kontroli dopuszczalnej prędkości pojazdów przy użyciu fotoradaru.. 

Najczęściej przekraczali prędkość kierujący pojazdami osobowymi 84%, pojazdami ciężarowymi 16%. 

40% sprawców jest mieszkańcami województwa opolskiego. 

Wpływ kontroli na bezpieczeństwo: 

Z uzyskanych informacji z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na temat zaistniałych wypadków 

drogowych i kolizji na drogach objętych kontrolą prędkości przy użyciu fotoradaru można stwierdzić 

spadek zdarzeń drogowych w niniejszych miejscach. 

Straż Miejska także współpracuje z Policją w Grodkowie przy realizacji następujących przedsięwzięć: 

- wspólne partole strażnika z policjantem 

- zabezpieczenie imprez 

- zabezpieczenie zdarzeń – kolizje, wypadki drogowe i inne 

- ujęcia sprawców przestępstw i wykroczeń 

- wymiana informacji z Centrum Dozoru Monitoringu. 

 

11.3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 

11.3.1. Analiza zagrożeń gminy Grodków 

W części opisowej przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów zagrożenia, 

poddanych ocenie w części analityczno – kalkulacyjnej, w szczególności związanego z: 

1) Rodzajem zabudowy 

Na terenie miasta Grodków przeważa zabudowa zwarta, w przeważającej większości są to budynki 

wykonane w konstrukcji tradycyjnej. Zdecydowana większość konstrukcji budynków niepalna.  

W centrum miasta występuje zwarta zabudowa kamienic, w których elementy konstrukcji dachu są 

drewniane co może stwarzać zagrożenie wystąpienia pożarów przestrzennych. Na osiedlach 

mieszkaniowych występują budynki wielorodzinne w przewadze średniowysokie wykonane  

w konstrukcji niepalnej (wielka płyta). Obiekty zakładów pracy w większości wykonane w konstrukcji 

żelbetowej i stalowej niepalnej. 

Na terenie miasta Grodków występuje znaczna liczba obiektów użyteczności publicznej kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II, ZL III, ZLV tj (szkoła podstawowa,  dwie szkoły średnie, Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, przedszkole, Dom Pomocy Społecznej, dwie hale sportowe, ośrodek zdrowia  

z Zakładem Opieki Leczniczej, hotele „GRODEK”  „W zameczku”itp. ) 

Na terenie wiejskim gminy Grodków przeważa zabudowa wolno stojąca, są to głównie budynki 

mieszkalne jednorodzinne. Występuje obiekty użyteczności publicznej tj. (szkoły podstawowe, 

przedszkola, kościoły, świetlice wiejskie). Są to obiekty wykonane w konstrukcji tradycyjnej, 

elementami palnymi są drewniane więźby dachowe. 
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2) Funkcjonowaniem zakładów przemysłowych na terenie miasta i gminy, 

Na terenie miasta Grodków nie występują zakłady zakwalifikowane do zagrożonych wystąpieniem 

poważnej awarii przemysłowej poza teren zakładu (zakwalifikowane do zakładów dużego lub 

zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej). Zakładem w którym występują materiały 

niebezpieczne (amoniak) jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska położona w Grodkowie przy ul. 

Warszawskiej.  Rodzaj, ilość materiałów niebezpiecznych składowanych w w/w zakładzie, oraz 

związaną z tym szacunkową skalę zagrożenia przedstawia poniższa tabela.   

Lp. Nazwa obiektu i 

adres 

Rodzaj 

materiał

u 

niebezpi

ecznego 

Max 

ilość 

Miejsce 

składowania 

Zasięg strefy 

śmiertelnej 
Uwagi 

Ilość osób bezpośr. 

zagr. 

1 

Okręgowa 

Spółdzielnia 

Mleczarska 

w Grodkowie przy 

ul. Warszawskiej 

Amoniak 230 kg 

instalacja 

chłodnicza  i 

sprężarkownia 

50 m/2  

Analizując zasięg strefy śmiertelnej i niebezpiecznej powstałej w wyniku rozszczelnienia lub awarii 

technicznej instalacji lub zbiorników na terenie w/w zakładu nie stwarza on potencjalnego zagrożenia 

poza teren zakładu.  Zagrożenie dla mieszkańców sąsiednich budynków może wystąpić jedynie  

w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, wzrost temperatury powodujący 

zjawisko inwersji) przy dużym wycieku powyżej 200 l. 

W pozostałych większych zakładach położonych na terenie miasta Grodków (GZWM, ANIMEX S.A. 

Zakład produkcji pasz) nie występują materiały niebezpieczne stwarzające zagrożenie podczas awarii, 

jednak w zakładzie produkcyjnym ANIMEX S.A. położonym w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 61 

występuje zagrożenie pożarem i wybuchem od pyłów zbożowych i innych surowców używanych do 

produkcji pasz dla zwierząt. 

3) Infrastruktura komunikacyjna i transportowa (szlaki kolejowe, drogi, lotniska, szlaki wodne, 

transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych, transport rurociągami i gazociągami), 

Przez teren gminy Grodków przebiega autostrada A4 którą odbywa się transport materiałów 

niebezpiecznych. Rodzaje i ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych przedstawia poniższa 

tabela: 
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Lp. Trasy drogowe Rodzaj materiałów niebezpiecznych 

Ilość mat. 

niebezp.  w ciągu 

roku w tonach 

lub m3 

Uwagi 

1 Trasa drogowa: 

autostrada A-4 

- propan butan 

- materiały ciekłe zapalne kl. 3 

- amoniak 

- tróchlorek etylu 

- eter dwumetylowy 

- kwas mrówkowy 

- pentany ciekłe 

- octan winylu 

- roztwór żywicy 

- etanol 

- trójpropylen 

- hydrocarbon 

- trójchlorek fosforu 

- akrylan butylu 

- propanol 

- chlotyn w roztworze 

- ekstrakty siarkowe ciekłe 

- butyl 

- izopentan 

- styren 

- acetylen rozpuszczony 

- argon sprężony 

- hel, tlen sprężony 

- dwumetyloamina roztwór 

- toluen 

- podchloryn w roztworze 

- wodorotlenek sodowy 

- argon skroplony schłodzony 

- metan skroplony schłodzony 

- azot skroplony schłodzony 

- kwas azotowy 

- kwas fluorowodorowy 

- kwas siarkowy 

- dwutlenek węgla skroplony 

- chlorek żelazowy 

- 35 ton 

- 43 ton 

- 50 ton 

- 7 ton 

- 18 ton 

- 95 ton 

- 90 ton 

- 70 ton 

- 50 ton 

- 123 tony 

- 88 ton 

- 18 ton 

- 6 ton 

- 22 tony 

- 20 ton 

- 20 ton 

- 2 tony 

- 22 tony 

- 22 tony 

- 45 ton 

Trasa i 

przewóz 

tranzytowy 

 

Przez teren gminy Grodków przebiega trasa kolejowa Nysa – Brzeg na której obecnie odbywa się 

transport kolejowy głównie pasażerski. 

Zagrożenie dla terenu gminy Grodków może wystąpić w przypadku wypadku komunikacyjnego lub 

awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne na autostradzie A-4 którą odbywa się transport 

materiałów niebezpiecznych. 

Przez teren gminy Grodków przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 80 i DN 50 łącznie 15720 m, 
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na terenie miasta Grodków znajdują się dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia przy ul. Kościuszki 

i ul. Warszawskiej o przepustowości 1600 m3/h każda. Ponadto na terenie miasta Grodków występują 

gazociągi średniego i niskiego ciśnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia. Występujące na 

trasach gazociągów przeszkody to trasa kolejowa w Grodkowie przy ul. Warszawskiej (na gazociągu 

niskiego ciśnienia). 

Na terenie gminy Grodków znajduje się jedna stacja transformatorowa (GPZ) położona w Grodkowie 

przy ul. Krakowskiej 25. Ilość oleju transformatorowego zgromadzonego w w/w stacji wynosi 19630 

kg. 

Przez teren gminy Grodków przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV łącznie 13317 m linii. 

4) Występowanie na obszarze gminy cieków i zbiorników wodnych lub budowli hydrotechnicznych 

(stanowiących zagrożenie powodziowe oraz utonięcia), 

Przez teren gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka z którą związane jest zagrożenie wystąpienia 

lokalnych podtopień i zalań przy wysokich stanach wody. 

Długość i stan wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela: 

Lp

. 

Lokalizacja 

(rzeka/dolina) 
km 

Długość odc. (km) 

L – Lewostronny 

P – Prawostronne 

Klasa wału 

Rok 

zakończenia 

budowy 

Stan 

techniczny 

Nysa Kłodzka - lewobrzeżne 

1 Więcmierzyce 
35,0 – 

39,0 
L – 4,7 IV Przed 1939 zadowalający 

Nysa Kłodzka - prawobrzeżne 

1 
Stroszowice - 

Radoszowice 

14,6 – 

26,8 
P – 11,8 IV przed 1939 zły 

  

Występujące zagrożenie powodziowe oraz ilość osób przewidzianych do ewakuacji dla miejscowości 

gminy Grodków przedstawia poniższa tabela 

Lp. Rzeka, zbiornik Powierzchnia zalewowa Zagrożone miejscowości Ilość osób do 

ewakuacji 

Gmina Grodków 

1 Nysa Kłodzka 3200 ha Głębocko 

Więcmierzyce 

Kopice 

Osiek Grodkowski 

Żelazna 

238 

443 

812 

336 

248 
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Lokalne podtopienia w wyniku wystąpienia wód z istniejących cieków wodnych mogą wystąpić  

w miejscowościach Grodków, Tarnów Grodkowski, Starowice Dolne, Wierzbnik, Bąków i Jaszów. 

5) Występowanie obszarów leśnych na terenie gminy, 

Na terenie gminy Grodków występują kompleksy leśne Nadleśnictwa Tułowice na powierzchni 3344 

ha są to lasy zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego, oraz kompleksy leśne 

Nadleśnictwa Prudnik o powierzchni 620 ha, zakwalifikowane również do II kategorii zagrożenia 

pożarowego. 

6) Na terenie gminy Grodków nie występują inne zagrożenia związane np. z terenami podatnymi na 

osunięcie, szkody górnicze itp. 

Czynniki decydujące o największym zagrożeniu w gminie Grodków to przewóz materiałów 

niebezpiecznych autostradą A4 oraz występujące na terenie gminy kompleksy leśne II kategorii 

zagrożenia pożarowego o powierzchni ponad 1000 ha, przez teren gminy Grodków przebiega odcinek 

gazociągu wysokiego ciśnienia od drogi krajowej 94 w kierunku Lewina Brzeskiego następnie przez 

teren gminy Olszanka na wysokości Michałowa do Grodkowa. Na gazociągu wysokiego ciśnienia 

występują stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia w miejscowościach Pawłów, Skarbimierz, Łosiów, 

Lewin Brzeski, Grodków. 

Większość gmin powiatu brzeskiego tj. miasto Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Skarbimierz, Lubsza 

zaliczone zostały do gmin o średnim zagrożeniu ZIIIG, gmina Olszanka zaliczona została do gmin  

o małym zagrożeniu ZIIG. Stopień zagrożenia gmin pokrywa się z stopniem zagrożenia powiatu – 

średnim ZIIIP. Wskaźnik zagrożenia powiatu wynosi 5,67. Wskaźniki zagrożenia poszczególnych gmin 

wynoszą: Brzeg – 6,35, Grodków-5,63, Lewin Brzeski-6,57, Skarbimierz-5,33, Lubsza-5,78, Olszanka-

4,35. 

 

12. Pomoc społeczna 

Rodzina stanowi podstawowe i niezastąpione środowisko w którym rodzą się i wychowują następne 

pokolenia. Wypełniając swoją funkcję, zwłaszcza wychowawczą rodzina wpływa na „jakość” młodego 

pokolenia, jego rozwój emocjonalny i intelektualny.  Przedmiotem diagnozy są poszczególne  

i charakterystyczne dla różnych grup społecznych problemy o najwyższym stopniu dolegliwości takie, 

jak np. ubóstwo, związane z bezrobociem, problemy życiowe osób samotnych, starszych, 

niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, występujące uzależnienia i  przemoc w rodzinach to trudne 

problemy społeczne, które wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania 

sytuacjom krytycznym w życiu jednostek i rodzin, poprawy ich warunków bytowych, oraz 

wyrównywania różnic socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej.   
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Podejmowanie działania lokalnej polityki socjalnej w oparciu o art. 17 ustawy o pomocy społecznej 

mają na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych konkretnych grup najbardziej 

zagrożonych ze względu na niekorzystną sytuację społeczną lub osobistą, krótkotrwałą lub długotrwałą, 

jednorazową lub powtarzającą się, a w szczególności grup z tak zwanego ryzyka socjalnego. 

Ośrodek może realizować inne zadania, powierzone przez właściwe organy na podstawie innych ustaw, 

do tych zadań należy realizacja świadczeń na rzecz rodzin: 

-  przyznawanie dodatków mieszkaniowych, 

-  przyznawanie świadczeń rodzinnych, 

- przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych, 

Działania Ośrodka koncentrują się w sposób szczególny na niekonwencjonalnych formach pomocy  

w ramach pracy socjalnej na rzecz różnych kategorii środowisk społecznych podejmując współpracę  

z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi w tym obszarze. Współpraca polega na 

podejmowaniu działań interdyscyplinarnych w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych. 

 

Tabela 22 Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną i socjalną 

ROK LICZA OSÓB LICZBA RODZIN 

2012 835 513 

2013 921 563 

2014 923 566 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Tabela 23 Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Powody trudnej sytuacji życiowej Ogółem  

Rok 2012 2013 2014 
  

Rodziny ogółem 

 
500           566   573 

o liczbie osób: 

1 186 192 219 

2 75 90 97 

3 65 80 78 

4 62 91 71 

5 53 59 59 

6 i więcej 59 54 48 

Rodziny z dziećmi ogółem 148 174 154 

Rodziny niepełne ogółem 77 95 96 

Rodziny emerytów i rencistów 

ogółem 
105 104 96 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków  
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Tabela 24 Powody przyznawania pomocy 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin  

2012 2013 2014 

Ubóstwo 345 434 436 

Sieroctwo 3 3 2 

Bezdomność 6 11 10 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 104 121 100 

 wielodzietność 72 87 73 

Bezrobocie 323 357 356 

Niepełnosprawność 195 214 211 

Długa lub ciężka choroba 200 208 198 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w 

tym 

 

72 

 

95 
81 

 rodziny niepełne 61 81 66 

 rodziny wielodzietne 6 10 7 

Przemoc w rodzinie 9 12 8 

Alkoholizm 87 78 72 

Narkomania 0 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
22 20 17 

Zdarzenia losowe 6 4 4 

Sytuacja kryzysowa 1 1 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizuje również inne zadania  z zakresu polityki 

społecznej,  wynikających z poszczególnych aktów prawnych, takich jak: 

 Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ jest programem wieloletnim  w rozumieniu 

art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885  

i 938). 

 Wieloletni program rządowy, zwany dalej „Programem” jest programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym  

w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 

 Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia osób/rodzin o niskich 

dochodach  lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  w szczególności dzieci i młodzieży w 

szkołach oraz osób dorosłych, w tym: osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych  

i niepełnosprawnych. 
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Tabela 25. Informacja o dożywianiu uczniów szkół  oraz świadczenia pieniężne na zakup 

żywności, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

ROK 
2012 2013 2014 

Ogółem 

Rzeczywista liczba uczniów 

objętych dożywianiem 
1 295 338 346 

Koszt posiłków w zł 2 125 570 145 959 180 928 

Z tego ze 

środków: 

własnych gmin 3 7 930 24 334 10 784 

rezerwy celowej 

budżetu państwa 
4 117 640 121 625 170  144 

Świadczenia pieniężne na zakup 

żywności 
5 391 426 391 

Koszt świadczenia na zakup 

żywności 
 79 079 110 777 93 280 

Dzieci zgłoszone przez dyrektora 

szkoły w ramach 20% 
 72 92 75 

Koszt świadczenia 20% 6 23 338 25 719 20  142 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Europejskiego i Rady (FEAD). 

W ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi CARITAS w 2014 roku przystąpiono do 

realizacji zadania we współpracy z Zespołem CARITAS Grodków i Kolnica. 

 Pracownicy socjalni w grudniu 2014r. rozpoznali 139 środowisk rodzinnych (300 osób, w tych 

rodzinach ). „Caritas „ Grodków – Kolnica na podstawie tego rozpoznania wydał żywność w ilości 

35,803,800 kg  na łączną kwotę 122 259,80 zł dla osób potrzebujących. 

Grodkowski Caritas swoją działalność rozpoczął w 1992 r. i funkcjonuje do nadal. Głównym celem jest 

niesienie pomocy osobom ubogim, rodzinom wielodzietnym, ludziom chorym, niepełnosprawnym, 

bezdomnym o skomplikowanym życiorysie. Grodkowski Caritas prowadzi magazyn odzieżowy, 

zajmuje się organizowaniem wigilii dla samotnych. 

Na przestrzeni lat 2011r do 2013r wydano w ramach programu dostarczano żywność dla 1494 rodzin  

(osób, w tych rodzinach 3939) w ilości 89 908,88 kg o wartości 267 720,68 zł . Zespól „Caritas” 

w Grodkowie jest  więc nieodzownym partnerem wspomagającym zadania z zakresu dożywiania dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. 
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12.1. Dodatki mieszkaniowe 

Dodatki mieszkaniowe przysługują najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom 

spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, osobom 

zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali 

mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu 

prawnego, oczekującym na przysługujący lokal zamienny lub socjalny. Dodatek mieszkaniowy 

przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów prawnych. 

Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa 

domowego oraz od wydatków tego gospodarstwa na mieszkanie. 

Dochód na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego stanowią przychody po odliczeniu 

kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków 

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych  

i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

Do wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu 

mieszkalnego zalicza się: czynsz, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, 

opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki płacone właścicieli lokali mieszkalnych na 

koszty związane z eksploatacją domu jednorodzinnego, wydatki związane z opłatą za centralne 

ogrzewanie, ciepłą wodą, odbiorem nieczystości stałych i płynnych, zimną wodą. 

Ważnym kryterium przy rozpatrywaniu wniosku jest kryterium związane z powierzchnią użytkową 

lokalu- nie może ona przekraczać: 1 osoba- 35 m2; 2 osoby- 40 m2, 3 osoby- 45 m2;  4 osoby- 55 m2; 

5 osób- 65 m2, 6 osób- 70m2, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób 

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2. 

Normy powierzchni zostają zwiększone o 15m2, jeżeli w lokalu mieszka o osoba niepełnosprawna, 

której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Tabela 26. Ilość załatwianych spraw w ramach dodatków mieszkaniowych 

Wyszczególnienie ogółem 

Rozpatrzonych wniosków 367 

Decyzje przyznające 333 

Decyzje odmowne 34 

Wstrzymania wypłacania dodatków mieszkaniowych z powodu nie opłacania na bieżąco 

opłat czynszowych 
2 

Decyzje wygaszające 5 

Łącznie wydano decyzji 374 

Kwota w zł 295 214 
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Możliwe jest odmówienie przyznania dodatku, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego ustalone zostanie, że mimo niskich dochodów wskazanych w złożonej deklaracji 

faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy nie uzasadnia przyznania  takiej formy pomocy. 

12.2. Dodatek energetyczny 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 

zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

(art. 3 pkt 13c). 

Zryczałtowany dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia 

energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  

w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 

każdego roku. 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi: 

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę 

samotną; 

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do  

4 osób; 

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego 

dodatku energetycznego wynosi: 

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie; 

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie; 

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca gmina w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,  

z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 

stycznia danego roku. 
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 Tabela 27 Ilość załatwianych spraw w ramach dodatków energetycznych   

Wyszczególnienie ogółem 

Rozpatrzonych wniosków 57 

Decyzje przyznające 56 

Decyzje odmowne 1 

Łącznie wydano decyzji 57 

Kwota w zł 3002 

 
12.3. Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego tj.: 

- urodzenia dziecka 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

- samotnego wychowywania dziecka 

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 

- rozpoczęcia roku szkolnego 

- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 świadczenia  opiekuńcze tj.: 

- zasiłek pielęgnacyjnych 

- świadczenie pielęgnacyjne 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Przywrócony Fundusz Alimentacyjny, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną – ustawa z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – realizowana jest od 1 października 2008 r. do 

nadal. Ustawa określa: 

1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji; 

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „ świadczeniami z funduszu 

alimentacyjnego”, 

3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego; 

4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego są bardzo pracochłonne i wymagające dużego 
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nakładu finansowego na pokrycie wydatków z tym związanych. 

Praca wobec dłużnika alimentacyjnego jest długofalowa i trwa do momentu całkowitego spłacenia 

zadłużenia względem tut. Ośrodka. 

Rok 2014 
Liczba 

decyzji 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Świadczenia rodzinne 1 337 1 023 27 730 4 060 007 

Fundusz alimentacyjny 

(w tym decyzje dla dłużników alimentacyjnych) 
411 156 2 444 844 307 

 

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów. Ustawa ta reguluje zasady ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które 

utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem  

z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów 

przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.  W 2014r. wypłacono zasiłki 33 osobom, na kwotę 254 

089,60 zł + odsetki w wysokości 8 533,65 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizuje zadanie wynikając z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

dla rodzin wielodzietnych. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom  

w której rodzic, rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 

wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 

otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

W 2014r. do  tut. Ośrodka o wydanie Dużej Karty Rodziny zwróciło się  48 rodzin wielodzietnych,  

z tego wydano karty 43 rodzinom. 

Gmina Grodków od maja 2014 roku uczestniczy w projekcie pn. Opolska Karta Rodziny 

i Seniora (OKRiS) realizowanym w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej 

w województwie opolskim do 2020 r.  

Celem wprowadzenia OKRiS jest budowa przyjaznego klimatu dla rodzin i osób starszych  

z terenu województwa opolskiego oraz udzielenie im wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek 

oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z Karty są rodziny z co najmniej dwójką dzieci, rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz seniorzy, którzy 

ukończyli 65 rok życia. 
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Wnioski o wydanie Karty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty 

elektronicznej bądź podczas wizyty w jednym z Urzędów na terenie województwa.  

Karta wydawana jest bezpłatnie, a wszystkie formalności związane z jej wydaniem i późniejszym 

użytkowaniem, takiej jak: złożenie wniosku o wydanie Karty i jej odbiór, aktualizacja danych, 

przedłużenie jej ważności można załatwić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

 

13. Wspieranie rodzin 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa w jednym akcie prawnym zarówno 

zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych jak również sprawowania pieczy zastępczej. 

Asystent rodziny to nowa forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, którego głównym celem jest 

podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, 

radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Skuteczna pomoc dzieciom 

pozbawionym opieki oraz rodzinom nie radzącym sobie z wychowaniem dzieci wymaga współpracy 

wielu instytucji. W naszej gminie Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ściśle z placówkami 

oświatowymi, które oferują dzieciom różnorodne zajęcia pozalekcyjne, służbą zdrowia, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji, kuratorami sądowymi. 

Wszystkie współpracujące jednostki starają się reagować w każdej sytuacji kryzysowej rodzin. 

Z uwagi na liczne problemy społeczne, które stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości, 

a liczba rodzin dysfunkcyjnych wzrasta, od maja 2014r. zatrudniono asystenta rodziny, którego 

głównym zadaniem jest praca z rodzinami zagrożonymi umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 

Rodziny kierowane do współpracy z asystentem, to najczęściej rodziny z wieloma problemami, często 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Jednak preambuła do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej mówi o dobru dziecka, jako głównym celu, który ma przyświecać w pracy z rodziną. 

Można zatem powiedzieć, że asystent rodziny w tak rozumianej pracy będzie mieć trzech odbiorców, 

na których musi się szczególnie skupić a mianowicie na współpracy z dzieckiem, rodzicem, oraz 

dzieckiem razem z rodzicem. 

W roku 2014 na terenie Gminy Grodków zostało objętych pomocą asystenta 15 rodzin, w tym  46 dzieci. 

Rodzin pełnych było 5, związek konkubinatu 6, samotnych matek 3, samotny ojciec 1 oraz 1 rodzina 

niepełna , gdzie dzieci wychowuje babcia. 
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Tabela 28. Ilość dzieci objętych pomocą asystenta rodziny w poszczególnych przedziałach 

wiekowych 

0-3 lat 

pozostające w 

domu pod opieką 

Powyżej 3-6 lat 

wiek 

przedszkolny 

Powyżej 6-13 lat 

szkoła 

podstawowa 

Powyżej 13-16 lat 

gimnazjum 

Powyżej 16-18 lat 

dzieci realizujące 

obowiązek 

szkolny 

8 7 23 5 2 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Analizując poszczególne, indywidualne rodzinne przypadki, plany pomocy oraz ich realizację, która 

trwa do nadal, a następnie widoczne efekty pracy można wstępnie podsumować, iż rozpoznaje się u 

poszczególnych rodzin pozytywne zmiany. Za tym też przemawiają informacje zwrotne  ze strony 

pracowników socjalnych czy  kuratorów sądowych. Oczywiście są rodziny w których od samego 

początku współpraca jest trudna. Asystent rodziny nie jest wpuszczany do domu,  pod swoim adresem 

doświadcza agresji. 

System pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożliwości zapewnienia 

dziecku opieki i wychowywania przez rodziców w formie: 

 rodzinnej -  w rodzinie zastępczej 

 instytucjonalnej – w placówce opiekuńczo-wychowawcze, również w nowy sposób 

 rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia opiekę dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu  

i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1) rodzina zastępcza 

a) spokrewniona, 

b) niezawodowa, 

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

2) rodzinny dom dziecka. 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe, 

na określonych zasadach. 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę  

i wychowanie w szczególności: 

 traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, 
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 zapewniają dostęp do przysługujących  świadczeń zdrowotnych, 

 zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, 

 zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, 

 zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne, 

 zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną integracją w życie prywatne dziecka, 

 umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej2. 

Liczba rodzin zastępczych z terenu gminy Grodków: 

➢ 2012 rok  -  20 rodzin, w których przebywało 23 dzieci, 

➢ 2013 rok   -  14 rodzin, w których przebywało 19 dzieci, 

➢ 2014 rok   -  22 dzieci, w których przebywało 22 dzieci. 

Źródło: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Brzegu 

  

                                                 
2Ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 nr 149 poz. 887 z póżn. zm.) 
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14.  Niepełnosprawność 

W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, 

w wyniku chorób, wypadków nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. 

Diagnoza tej grupy jest bardzo trudna, z uwagi na brak pełnych danych w zakresie poszczególnych 

dysfunkcji. 

Problemami osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy zajmują się jednostki: 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, 

➢ Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół, 

➢ Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Grodkowskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. 

➢ Ochrona zdrowia 

Tabela 29. Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w latach2012-2014 z terenu 

gminy Grodków 

Diagnoza niepełnosprawności 
Lata 

2012 2013 2014 

Świadczenia i usługi finansowane z powodu niepełnosprawności 

Ilość osób, które otrzymały pomoc ze środków PEFRON na 

turnusy rehabilitacyjne 
28 14 10 

Ilość osób, które otrzymały pomoc ze środków na likwidację 

barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 
3 2 1 

Ilość osób, które otrzymały dofinansowanie do zakupu środków 

pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów 

ortopedycznych 

57 41 69 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że liczba osób niepełnosprawnych korzystających  ze świadczeń 

i usług jest porównywalnie zbliżona. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej od stycznia 2005 roku prowadzone są przez Grodkowskie Stowarzyszenie 
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Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą zajęcia 

rehabilitacyjne dla 25 osób niepełnosprawnych  w wieku od 20 do 43 lat zamieszkujących na terenie 

gminy Grodków. 

Uczestnicy są dowożeni na WTZ samochodem zakupionym przez Stowarzyszenie  z środków PFRON 

oraz darowizn. Warsztaty prowadzą rehabilitację fizyczną, społeczną i zawodową a ich głównym 

zadaniem jest usamodzielnienie osób niepełnosprawnych. 

Zajęcia terapeutyczne  prowadzone są przez pięć dni w tygodniu w pięciu pracowniach tj. kulinarnej, 

rękodzielniczej, artystycznej, komputerowej i muzyczno-teatralnej w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Uczestnicy pracują w grupach pięcioosobowych. 

Liczba 25 uczestników jest stała, WTZ są dla osób upośledzonych umysłowo. 

 

15 . Wiek emerytalny 

Strategicznym znaczeniem dla kraju jak również i naszej Gminy jest proces starzenia się społeczeństwa. 

Problematyce starości poświęca się ostatnio bardzo dużo uwagi, ze względu na proces stopniowego 

wydłużenia się przeciętnej długości życia, ale również jest to skutek spadku dzietności. 

Starzenie się naszej społeczności, staje się procesem stawiającym ogromne wyzwania, w szczególności 

przed polityką społeczną, zdrowotną, socjalną, ekonomiczną i edukacją państwa. Następuje wzrost 

zapotrzebowania na usługi medyczne i opiekę długoterminową uwagi na pogarszający się wraz  

z wiekiem kondycję zdrowotną. Zwiększa się również potrzeba wprowadzenia nowych form usług 

pomocy społecznej np. dzienny dom pomocy, opiekun osoby starszej, hospicjum domowe. 

Głównymi powodami przyznania pomocy dla osób starszych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Grodkowie są długotrwała choroba, niepełnosprawność.  Osoby starsze, które wymagają pomocy  

w codziennym funkcjonowaniu objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Tabela 30. Liczba osób objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych 2012-2014 

ROK 2012 2013 2014 

Liczba osób 

 
37 26 40 

Ilość godz. 

 
10 151 7 875 8 121 

Kwota świadczeń (w zł) 142 114 118 125 129 936 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Tabela 31 Liczba osób objętych wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-2014 

ROK 2012 2013 2014 

Liczba osób 42 32 34 

Ilość godz. 10 395 10 166 9475 

Kwota świadczeń (w zł) 182 043 189 420 184 849 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

Wiek emerytalny oznacza dla człowieka koniec wykonywania zawodu, prestiżu  z nim związanego, 

utratę obowiązków. Seniorzy najczęściej odczuwają utratę poczucia użyteczności związany  

z przejściem na emeryturę. Kompensacją dla osób starszych jest stworzenie możliwości uczestniczenia 

w życiu społecznym, włączenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Stworzenie Domu  

Dziennego Pobytu daje możliwość naszym mieszkańcom integracji społecznej, wyjście z izolacji  

i osamotnienia oraz zmniejszenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej. 

Tabela 32 Liczba osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w latach 2012-2014 

ROK 2012 2013 2014 

Liczba osób 26 24 25 

Kwota 525  816 477   065 590  310 

Źródło: Opracowanie własne OPS Grodków 

W gminie Grodków zauważalny jest brak ofert dla seniorów. 

Ponadto w celu pobudzenia aktywności osób starszych Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie nie 

posiada takich narzędzi. Pracownicy socjalni w trakcie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych 

zgłaszają, iż osoby w wieku poprodukcyjnym są chętne do aktywizacji  w życiu społecznym. Na terenie 

naszej gminy, z uwagi na brak środków na wkład własny również nie są  realizowane programy na rzecz 

seniorów. 
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16.Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

16.1.Uzależnienie od alkoholu i narkotyków. 

 

Problemy uzależnień istniały zawsze w dziejach ludzkości. Jednak w ostatnim czasie nasiliły się. 

Zaczynają obejmować coraz szersze grupy społeczne i wiekowe. Coraz częściej problem uzależnień 

dotyczy najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Uzależnienie to proces, który jest rozłożony 

w czasie. Nikt przecież nie staje się osobą uzależnioną z dnia na dzień. Jest to proces, w trakcie którego 

człowiek nabywa silna potrzebę wykonywania jakiejś czynności lub przyjmowania pewnej substancji 

psychoaktywnej i staje się od niej zależny. Uzależnienie jest chorobą chroniczną, prowadzącą do 

ograniczenia długości jak i jakości życia. Powoduje utratę kontroli nad własnym życiem, braniu 

środków psychoaktywnych, np. alkohol, narkotyki, leki lub wykonywaniu jakiejś czynności, np. hazard, 

internet, telewizja, pomimo problemów, które one wywołują. 

Do najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju zalicza się alkoholizm i narkomanię. 

Powodują one szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Uzależnienie przyczynia się do rozwoju 

szeregu poważnych chorób oraz powoduje dezorganizację życia społecznego osób uzależnionych i ich 

rodzin. Istnieje wysoka zależność pomiędzy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych 

a bezrobociem, niższym statusem socjoekonomicznym, niskim poziomem wykształcenia i przemocą 

interpersonalną. Liczba osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do ustalenia. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ocenia szacunkowo wielkość 

populacji, która może być dotknięta problemem alkoholowym. 

 

Tabela 33. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych  

(dane szacunkowe). 

Rodzaj populacji 
W Polsce 

38,6 mln 

W mieście 100 

tys. mieszkańców 

W gminie 20 tys. 

mieszkańców 

Liczba osób uzależnionych 

od alkoholu 

ok. 2% 

populacji 

ok. 800 

tys. 
ok. 2 tys. osób ok. 400 osób 

Dorośli żyjący 

w otoczeniu alkoholika 

(współmałżonkowie, 

rodzice) 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 

mln 
ok. 4 tys. osób ok. 800 osób 

Dzieci wychowujące się w 

rodzinach alkoholików 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 

mln 
ok. 4 tys. osób ok. 800 osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 5 tys. – 7 tys.osób 1000-1400 osób 

Ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych oraz 

2/3 dzieci z 

tych rodzin 

ok. 2 mln 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 5,3 tys. Osób: 

dorosłych i dzieci 

ok. 1060 osób: 

dorosłych i dzieci 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem kolegialnym, na którym 

spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do zmotywowania osoby uzależnionej 

od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia 

odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej 

podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą 

temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej. O zastosowaniu ww. procedury 

wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy , właściwy dla miejsca jej zamieszkania lub 

przebywania, na wniosek właściwej terytorialnie gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych lub prokuratora. 

 

Tabela 34. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Grodkowie, związane z problemem alkoholowym występującym wśród 

mieszkańców naszej gminy. 

Działania 2012 2013 2014 

Liczba złożonych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym 81 85 93 

Liczba wysłanych zaproszeń na Komisję 421 416 390 

Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące  

do podjęcia leczenia odwykowego 

134 126 137 

Liczba wniosków złożonych do sądu o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego  

29 13 2 

 

W Grodkowie przy ul. Słowackiego 5 w Przychodni „SANMED” działa Poradnia Terapii Uzależnień 

„DORMED”, w której przyjmuje dwóch terapeutów. W Poradni oprócz terapii z osobami 

uzależnionymi, prowadzone są zajęcia z osobami współuzależnionymi oraz z Dorosłymi Dziećmi 

Alkoholików. 
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Tabela 35. Dane dotyczące wykonywania usług zdrowotnych  wykonywanych dla pacjentów 

z gminy Grodków przez Poradnię Terapii Uzależnień „DORMED” w Grodkowie. 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Ilość wykonywanych usług zdrowotnych 1444 1782 1769 

Sesje diagnostyczne 35 131 107 

Terapia indywidualna 1010 1237 1230 

Terapia grupowa- ogółem: 828 osoby 988 osób 1004 osoby 

- dla uzależnionych 399 godzin 414 godzin 432 godziny 

- dla współuzależnionych 9 osób 15 osób 15 osób 

Dorosłe Dzieci Alkoholików 3 2 4 

Ważnym zasobem w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych jest  Stowarzyszenie 

abstynenckie "NOWE ŻYCIE" oraz grupa samopomocowa "AA", które swoją działalność w formie 

otwartych spotkań oraz mitingów dla osób uzależnionych, prowadzą w budynku użyteczności 

publicznej w Grodkowie przy ul. Elsnera 15.  

Ponadto funkcjonuje Punkt Konsultacyjno- Informacyjny  dla osób  uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie z siedzibą w Grodkowie przy ul. 

Elsnera 15., który czynny jest w każdy wtorek przez dwie godziny.  Pomocą są objęte przede wszystkim 

osoby, które nie radzą sobie same z pokonaniem problemów i potrzebują poradnictwa, wsparcia, 

motywacji do działania. Oferta Punktu nie ogranicza się jedynie do osób dotkniętych przemocą 

domową, problemem alkoholowym. Zgłaszają się również osoby, które borykają się z innymi 

trudnościami, jak opiekuńczo-wychowawcze, zawiłymi sprawami administracyjno-prawnymi, 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Podejmowane działania mają zazwyczaj formę 

długofalową. 

Tabela 36. Formy udzielanej pomocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dla dotkniętych przemocą w rodzinie 

przedstawiają się następująco: 

Formy udzielanej pomocy 2012 2013 2014 

Ilość zarejestrowanych osób 85 84 63 

Ilość zanotowanych i załatwionych spraw, w tym: 232 216 153 

Ilość spraw związanych z nadużywaniem alkoholu 86 99 53 

Ilość spraw związanych z przemocą 41 44 34 

Ilość spraw związanych z alimentacja 76 41 42 

Ilość spraw związanych z eksmisja 7 3 0 

Ilość spraw związanych z rozwodem 42 17 24 

Ilość porad dot. problemów opiekuńczo wychowawczych 39 Bd 7 
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16.2 Dzieci i młodzież a substancje psychoaktywne. 

W 2013 r. wśród dzieci i młodzieży z gminy Grodków została wykonana diagnoza problemów 

społecznych, która miała na celu między innymi analizę stopnia używania substancji psychoaktywnych. 

W badaniu wzięło udział 227 uczniów. 

Tabela 37. Nasilenie określonych problemów społecznych w poszczególnych grupach wiekowych. 

Problem społeczny Szkoły podstawowe 

- 

ilość przebadanych 

uczniów – 71 „N” 

Gimnazjum – ilość 

przebadanych 

uczniów – 89  „N” 

Szkoły ponadgimnazjalne 

– ilość przebadanych 

uczniów – 67 „N” 

„N”                      % „N”                            % „N”                        % 
Picie alkoholu 13                         18,3 60                            67,4 62                          92,5 

Palenie papierosów 20                         28,2 41                        47,1 44                          68,8 

Używanie narkotyków  1                           1,4 9                          10,1 18                          27,3 

Używanie dopalaczy  5                           7  1                           1,1  1                             1,5 
 

N – ilość osób, które przyznają się do używania środków psychoaktywnych oraz papierosów 

 

Jak wynika z powyższej tabeli wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po wybrane rodzaje 

substancji psychoaktywnych. 

Alkohol jest najbardziej rozpowszechniona używką w środowisku młodych ludzi. Niezależnie od płci 

większość z nich inicjację alkoholową przechodziło w wieku 13-14 lat. W przypadku chłopców inicjacja 

w piciu alkoholu ma miejsce wcześniej niż u dziewcząt. Przyczyny sięgania po alkohol mogą być różne. 

Jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu młodzi ludzie uważają: obawę przed odrzuceniem, 

chęć zaimponowania oraz presję rówieśniczą. Uczniowie starszych grup wiekowych wskazywali często 

na okazje towarzyskie,  chęć zaimponowania rówieśnikom oraz chęć zapicia problemów i smutków, 

jako powód sięgania po alkohol. Wraz z wiekiem rośnie odsetek badanych, którzy spożywają alkohol 

z braku możliwości bardziej atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 

Analizę związaną z paleniem papierosów z gminie Grodków warto zacząć od wskazania średniego 

wieku dzieci i młodzieży, w którym sięgnęli po pierwszego papierosa. Wiek ten wynosi średnio 12-13 

lat. W naszej gminie zjawisko palenia papierosów przez młodych ludzi , szczególnie przez młodzież 

w wieku ponadgimnazjalnym jest nasilone. Jeśli chodzi o zróżnicowanie między płciami w kwestii 

palenia papierosów to więcej chłopców sięgało po papierosy niż dziewcząt. W przypadku pytania 

uczniów o inicjatywę dotycząca palenia papierosów, najczęściej początek palenia był rezultatem 

własnej decyzji, wpływem rówieśników lub innymi sytuacjami. Wyniki te świadczą o tym, że palenie 

niekoniecznie musi być powodowane motywacjami społecznymi i chęcią dopasowania się do grupy 

rówieśniczej. Młodzi ludzie samodzielnie decydowali się na sięgnięcie po papierosy, ich dokładne 

motywacje nie są jednak znane. 
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Przeprowadzone badania związane z używaniem narkotyków i dopalaczy wykazują, że średnia wieku 

inicjacji w tym zakresie wynosi 13-14 lat. Jeśli chodzi o inicjatywę pierwszego kontaktu z używkami 

zdecydowana większość uczniów spróbowała ich z własnej woli, poza tym część zrobiła to za namową 

znajomych. Najczęściej używanym przez badanych młodych ludzi jest marihuana orz jej pochodne. 

Pozytywną informacja uzyskaną podczas badania są deklaracje większości uczniów, że nie sięgnęliby 

po narkotyki czy dopalacze, nawet gdyby zdarzyła się  ku temu okazja. W ten sposób odpowiedziało 

92,8% uczniów szkół podstawowych, 90,7% gimnazjalistów oraz 72,7% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Informacje te mogą świadczyć o dużej świadomości związanej ze szkodliwością 

narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjami ich zażywania wśród uczniów. 

Ograniczenie bądź opóźnienie inicjacji zachować patologicznych może spowodować w głównej mierze 

przeprowadzanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. Wczesna profilaktyka zaczyna się 

wtedy, kiedy nie ma jeszcze problemu. Dlatego już od młodego wieku należy kłaść nacisk na treści 

profilaktyczne w procesie wychowania. W podejmowanych działaniach ważna też jest skuteczność 

pomocy młodym ludziom w zagrożeniach płynących z kontaktów z substancjami psychoaktywnymi.  

We wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych przeprowadzane były programy 

profilaktyki uzależnień, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wśród uczniów szkół gimnazjalnych zostały przeprowadzone programy pn. „NOE”, 

„Życie w zgodzie i radości”, natomiast uczniowie szkół podstawowych zostali objęci programami pn. 

„Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Cukierki”. Wszystkie 

programy były dostosowane do wieku uczniów. Poza tym w szkołach przeprowadzano szereg innych 

działań zawierających elementy profilaktyki uzależnień oraz promujące zdrowy i aktywny styl życia, 

np. turnieje i inne imprezy sportowe, konkursy, ogólnopolskie kampanie, spektakle profilaktyczne. 

Oprócz przeprowadzania  programów profilaktycznych ważne jest również zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży. W tym celu organizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, kolonie 

letnie, jednodniowe wycieczki krajoznawcze, wycieczki na krytą pływalnię, do ZOO, 

Od 2013 r. w budynku przy ul. Elsnera 15 w Grodkowie w każdą  środę działa Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny dla młodzieży, w którym przyjmuje psycholog, specjalista terapii uzależnień. Zadaniem 

jego jest  motywowanie do zmiany postaw i zachowań dotyczących picia alkoholu lub zażywania 

substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, informowanie na temat możliwości podjęcia 

leczenia w sytuacjach, które tego wymagają, udzielania informacji i wsparcia członkom rodzin osób 

eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, prowadzenia 

profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej, udzielenia porad i konsultacji 

terapeutycznych, rozpoznawania i udzielania porad w sprawie innych zagrożeń i patologii. 
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W 2013 r. miały miejsce 32 spotkania z młodzieżą, zarówno ze szkół gimnazjalnych jak 

i ponadgimnazjalnych. 

W 2014 r. w indywidualnych konsultacjach uczestniczyło łącznie 67 osób, w tym; 39 uczniów 

oraz 28 rodziców i opiekunów. Część z tych osób korzystała kilkakrotnie z konsultacji 

z psychologiem/specjalistą terapii uzależnień. 

Bardzo ważną formą umożliwiającą działalność profilaktyczną są  placówki wsparcia dziennego – 

świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Na terenie naszej gminy jest 5 świetlic, w tym:  

w Grodkowie przy PSP nr 3, w Publicznych Szkołach Podstawowych w Jędrzejowie, Kopicach, 

Kolnicy i Gnojnej. Rekrutację dzieci do świetlic dokonują wychowawcy prowadzący zajęcia 

w świetlicy. Zadaniem świetlicy jest m.in. organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć 

tematycznych, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, 

związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.). W świetlicy w Grodkowie dzieci, które tego 

wymagają, objęte są dodatkową opieką psychologa i logopedy. Na wsiach placówki działają po 2 

godziny tygodniowo.  

W Grodkowie placówka jest czynna od poniedziałku do piątku po dwie godziny dziennie. Dzieci, które 

uczęszczają do świetlicy w Grodkowie otrzymują codziennie podwieczorek.  

 W 2013 r. na terenie Gminy Grodków wśród sprzedawców napojów alkoholowych przeprowadzono 

program interwencyjno-kontrolny pn.  „Badanie Dostępności Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, 

połączony z kampanią informacyjną „Praktyczne Porady”. W badaniu uczestniczyła osoba, która 

ukończyła 18-sty rok życia /dlatego sprzedanie jej alkoholu, nie stanowiło łamania przepisów prawa/, 

jednak jej wygląd i zachowanie budziły uzasadnione wątpliwości, co do jej pełnoletności. Badanie to  

pozwalało na ocenę punktów sprzedażowych pod kątem dostępności alkoholu dla osób nieletnich. 

Zostało przeprowadzone w 60 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. W 52 punktach sprzedano 

alkohol osobie „podstawionej w badaniu”. Jedynie w 8 punktach sprzedawcy wykazali się czujnym 

okiem i zapytali o dowód osobisty osoby „małoletniej”. 

W 2014 r. w badanie to zostało ponownie przeprowadzone i wypadło dużo lepiej niż poprzednio.  

W 54 punktach został przeprowadzony zakup alkoholu przez „osobę podstawioną”, przy czym w 26 

punktach alkohol został sprzedany. Natomiast w 28 punktach sprzedawcy zapytali o wiek i poprosili  

o dowód osobisty. Sprzedawcy, którzy sprzedali alkohol zostali objęci szkoleniem w punkcie sprzedaży 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na konsekwencje prawne związane ze sprzedażą napojów 

alkoholowej osobie nieletniej. 
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17. Przemoc 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako: 

jednorazowe albo powtarzające si umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 

u osób dotkniętych przemocą. 

„Ogółem 23% dorosłych Polaków deklaruje, że padło ofiarą przemocy. Co dziesiąty (10%) 

doświadczył agresji na ulicy, ale nie w pobliżu domu, natomiast co czternasty (7%) – w najbliższej 

okolicy miejsca zamieszkania. W domu z aktami przemocy spotkało się 6% dorosłych. Co dwudziesty 

(5%) padł ofiarą przemocy w lokalu gastronomicznym – restauracji, kawiarni, na dyskotece. Mniej 

liczne grupy doświadczyły agresji w pracy bądź w szkole, w środkach komunikacji lub w jakimś innym 

miejscu (po 3%). Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety przyznają, że zdarzyło się im paść ofiarą 

agresji (odpowiednio: 28% i 18%). Większość dorosłych (68%) przyznaje, że w ich domach zdarzają 

się różnego rodzaju konflikty, sprzeczki lub awantury”.3 

Zbadanie zjawiska przemocy jest dość trudne. Często bowiem ofiary agresji nie przyznają się do tego. 

Co może być spowodowane, między innymi usprawiedliwianiem sprawców, obwinianiem siebie. 

Przemoc zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest zjawiskiem dość powszechnym w polskiej 

społeczności, o czym świadczą wyniki CBOS cytowane wyżej.  

Jeśli chodzi o skalę zjawiska przemocy w gminie Grodków to badanie ankietowe pozwoliło ustalić, że 

68,4% społeczeństwa nie zna ze swojego otoczenia osoby, która doznaje przemocy fizycznej. Rodziny, 

w których występuje przemoc fizyczna zna 36,4% badanych kobiet oraz 25,6% badanych mężczyzn. 

Co do przemocy psychicznej to 59,2% nie zna osoby ze swojego otoczenia, która doznaje takiej formy 

przemocy. Wystąpiły różnice między płciami – 42,9% badanych kobiet oraz 38,1% badanych mężczyzn 

zna takie rodziny. 

Skala zjawiska przemocy wydaje się być poważna, jeśli weźmie się pod uwagę, że istnieją osoby, które 

doświadczają przemocy natomiast nikt o tym nie wie. Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem 

społecznym, jak widać obecnym również w gminie Grodków. 62,2% badanych posiada wiedzę, gdzie 

należy się zgłosić, do kogo udać, jeśli mają wiadomość o osobie, która jest ofiarą przemocy. 

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej 

regulacji prawa miejscowego spowodowała utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu 

                                                 
3 CBOS „Przemoc i konflikty w domu”, 2009 r. 
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przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych 

dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących 

w  dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. W celu rozwiązywania problemów związanych 

z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie 

różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy mają za zadanie opracowanie i realizacja planu pomocy 

w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, 

w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz 

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

efektów tych działań. 

Procedura „Niebieskie Karty” to szczególny rodzaj interwencji wobec rodziny doświadczającej 

przemocy i wszczęcie czynności proceduralnych jest obligatoryjne dla określonych wyżej służb. 

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez 

przedstawiciela jednej z instytucji upoważnionych ustawowo, który w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo  

w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy 

w rodzinie.  

Tabela 38. Liczba zakładanych „Niebieskich Kart” w poszczególnych latach w gminie Grodków. 

Ilość założonych „Niebieskich Kart” 
2012 2013 2014 

17 26 23 

 

Dbając o edukację w zakresie przemocy i mając na uwadze dobro osób, u których założone są 

Niebieskie Karty organizowane są szkolenia dla wszystkich członków Zespołu z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Nadmienia się, że Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu oraz przy współpracy  

z Pełnomocnikiem  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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18. Sektor pozarządowy 

Organizacje pozarządowe – zwane niekiedy NGO (z języka ang. non-government organization 

- organizacja niedziałająca w celu osiągnięcia zysku) lub podmiotami III sektora (obok I – administracji 

publicznej i II – biznesu) – najczęściej określane są jako sformalizowane, podlegające prawu 

organizacje, które działają na rzecz społeczeństwa. Organizacje pozarządowe odgrywają rolę nie tylko 

w procesie umocnienia lokalnej społeczności, władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie 

tylko pojedynczych osób ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności 

społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską w Grodkowie Program współpracy Gminy Grodków 

z organizacjami oraz  z podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  Program określa m.in. cele, zasady, zakres, formy, przedmiot współpracy 

samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy pomiędzy 

samorządem gminy i organizacjami pozarządowymi, ukierunkowane na rozpoznawanie  

i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli. 

Gmina Grodków współpracuje z organizacjami pozarządowymi przede wszystkim poprzez zlecanie 

realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, 

tzw. „małych grantów”.  

Współpraca  pozafinansowa w Gminnie Grodków  następuje w szczególności poprzez wzajemne 

informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez samorząd gminny i organizacje, 

konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów      normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poprzez udostępnianie projektów uchwał na 

stronie internetowej Gminy Grodków, udzielanie wsparcia technicznego poprzez nieodpłatne 

udostępnianie, w miarę możliwości, lokali, sal konferencyjnych, obiektów sportowych oraz 

niezbędnego sprzętu w celu  realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

Gmina Grodków we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje zadania  

w następujących obszarach współpracy: 

-  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

    wyrównywanie szans tych rodzin  i osób, 

-  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  

    rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
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-   ochrony i promocji zdrowia, 

-   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

-   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

      

-   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 

 -   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

        

 -   przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 

 -   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  

     społeczeństwami. 

 

Tabela 39. Współpraca finansowa pod względem zadań publicznych realizowanych przez 

organizację pozarządowe 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 
Liczba organizacji pozarządowych realizujących 

zadania publiczne 
11 12 14 

Liczba podpisanych umów na realizację zadań 

publicznych 
18 18 23 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadań publicznych 
318.646,12,- 354.776,00,- 388.375,57,- 

 

Wielkość środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym wzrasta wraz z ilością 

przekazywanych im zadań publicznych.  
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Rozdział III. ANALIZA SWOT 
 

 Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych 

służących do porządkowania informacji. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu 

posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

 Mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, 

 Słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, 

 Szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, 

 Zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. 

 Przedstawiona w poniższej tabeli analiza SWOT dotyczy obszaru: rodzina, bezrobocie, 

bezdomność, niepełnosprawność, starość. 

MOCNE I SŁABE STRONY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

1. Wysokie wykorzystanie środków EFS 

w obszarze rynku pracy. 

2. Oferty bezpłatnych kursów podnoszących 

kwalifikacje osób bezrobotnych. 

3. Działalność instytucji pracujących na rzecz 

osób potrzebujących (OPS, PCPR, KP, 

kuratorzy. 

4. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz rodzin. 

5. Wykwalifikowana, stale doskonaląca się 

kadra pomocy społecznej. 

6. Otwartość Ośrodka Pomocy Społecznej i 

samorządu gminnego na współpracę ze 

środowiskiem lokalnym. 

7. Dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników socjalnych, 

dzielnicowych, kuratorów 

sądowych 

8. Dostępność do różnego rodzaju form 

pomocy w zakresie bezrobocia, uzależnień 

i innych problemów dotykających 

mieszkańców. 

9. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny 

w Grodkowie - prowadzenie poradnictwa 

prawnego i socjalnego  związanego 

z przemocą  i problemem alkoholowym 

w rodzinie 

10. Praca socjalna prowadzona kompleksowo- 

 

1. Bezrobocie - brak miejsc pracy. 

2. Zmniejszona ilość środków na aktywne 

formy likwidacji bezrobocia. 

3. Brak wykształcenia osób bezrobotnych. 

4. Starzenie się mieszkańców gminy. 

5. Zjawisko wyuczonej bezradności 

i dziedziczenia bezrobocia. 

6. Brak ośrodka interwencji kryzysowej. 

7. Brak wolontariuszy. 

8. Zmniejszanie się środków na realizację 

programów profilaktycznych. 

9. Brak środków finansowych na 

rozszerzenie godz. pracy terapii 

odwykowej w Poradni Odwykowej. 

10. Brak środków finansowych na zatrudnienie 

terapeuty uzależnień od narkotyków. 

11. Niewystarczająca ilość propozycji 

spędzania wolnego czasu oraz socjoterapii 

dla młodzieży zagrożonej demoralizacją. 

12. Brak dziennego domu pomocy dla osób 

starszych na terenie miasta. 

13. Brak poradni rodzinnych. 

14. Brak mieszkań chronionych 

i niewystarczająca liczba mieszkań 

socjalnych 

15.  Brak poradni rodzinnych. 

16. Brak środków finansowych na zatrudnienie 

drugiego asystenta rodziny. 
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interwencje w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

11. System pieczy zastępczej. 

12. Wprowadzenie do rodzin asystenta 

rodziny. 

13. Istnienie Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

który diagnozuje sytuację i udziela 

szybkiej i kompleksowej pomocy. 

14. Profilaktyka- klub AA, grupy wsparcia dla 

dzieci, programy profilaktyczne w 

szkołach. 

15. Możliwość zapewnienia schronienia dla 

osób bezdomnych. 

16. Rehabilitacja w miejscu zamieszkania 

osób niepełnosprawnych. 

17. Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

18. Zaangażowanie organizacji 

pozarządowych w rozwiązywanie 

problemów osób niepełnosprawnych 

(Grodkowskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół). 

19. Zdiagnozowane środowisko seniorów. 

20. Oferty sportowe i kulturalne. Istnienie 

placów zabaw dla dzieci. 

21. Dobrze funkcjonujący system oświaty. 

22. Placówki służby zdrowia funkcjonujące na 

terenie naszej gminy. 

23. Wdrażanie programów i projektów 

ukierunkowanych na rozwiązanie 

problemów społecznych. 

24. Otwartość na nowe rozwiązania 

17. Brak miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

18. Bariery architektoniczne w mieście i na 

terenie miejscowości wiejskich. 

19. Brak programów realizowanych na rzecz 

seniorów. 

20. Słaby dostęp do lekarzy specjalistów. 

21. Niewystarczająca współpraca 

międzyinstytucjonalna w ramach 

Procedury „ Niebieskiej Karty”. 

22. Obciążenie zadaniami kadry z obszaru 

pomocy społeczna. 
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ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

1. Regulacje prawne bardziej przyjazne 

rodzinie. 

2. Zmiana mentalności społecznej 

w zakresie postrzegania rodzin 

dysfunkcyjnych. 

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę. 

4. Utrzymanie i stworzenie stanowiska 

pracy asystenta rodziny. 

5. Utworzenie dziennego domu pomocy 

dla osób starszych. 

6. Możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych m.in. wykorzystanie 

środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

7. Prowadzenie robót publicznych, 

interwencyjnych i inwestycyjnych- 

zatrudnianie osób bezrobotnych- 

klientów pomocy społecznej. 

8. Rozwój bazy rehabilitacyjnej, WTZ. 

9. Turnusy rehabilitacyjne. 

10. Edukacyjne akcje społeczne dla osób 

starszych. 

11. Przyjmowanie absolwentów na staż. 

12. Kształcenie młodzieży. 

 

1. Rosnące bezrobocie. 

2. Migracja ludzi młodych i wykształconych. 

3. Zjawisko demograficzne. Starzenie się 

społeczeństwa – brak ofert dla seniorów 

z gminy Grodków 

4. Zbyt mała liczba miejsc pracy. 

5. Brak miejsc pracy chronionej. 

6. Preferowanie konsumpcyjnego stylu życia. 

7. Ubożenie społeczeństwa i osłabienie 

funkcji opiekuńczej rodziny. 

8. Wzrastający problem zdemoralizowanej 

młodzieży. 

9. Niska świadomość społeczna dotycząca 

przemocy. 

10. Niewykorzystanie przez Sąd i Prokuraturę 

narzędzi wobec sprawców przemocy. 

11. Niefinansowanie udziału w ramach 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego i 

Grup Roboczych. 

12. Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 

oraz młodszego pokolenia. 

13. Brak dostatecznych środków finansowych 

na rozwiązywanie problemów społecznych. 

14. Niskie emerytury. 

15. Poczucie izolacji i osamotnienia. 

16. Brak miejsc pracy chronionej. 

17. Ograniczone środki na dofinansowanie 

turnusów rehabilitacyjnych 

18. Obciążone stanowiska pracy pracowników 

socjalnych  dokumentacją, zbyt mało czasu 

na pracę socjalną. 
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Rozdział IV. Adresaci strategii 
 
Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc stworzenie możliwości 

i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Działania w większym stopniu nakierowane 

są w szczególności na osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie otworzyć się na szereg przemian 

podnoszących warunki życiowe naszej społeczności. 

Szybko postępujące zmiany społeczne, stale rozszerzający się krąg podopiecznych, permanentne 

zmiany i transformacje potrzeb klientów pomocy społecznej nakładają na instytucje socjalne obowiązek 

stałego modyfikowania swojej struktury, programów i sposobów działania. 

Zgodnie z założeniem niniejszej Strategii, adresatami są mieszkańcy gminy Grodków, którzy wymagają 

pomocy w odzyskaniu pełnej sprawności do samodzielnego funkcjonowania  w środowisku lokalnym. 

 

Cele Strategii - działania zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych 

 

CEL GŁÓWNY 

 Budowa spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki życia, poprzez 

zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zapewnienie mieszkańcom profesjonalnej 

pomocy społecznej, zmieniającej świadomość społeczną i jakość życia lokalnej społeczności. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

- wzmacnianie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej, 

- rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych pomocy społecznej, 

- budowa infrastruktury pomocy społecznej odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej, 

- promocja samorealizacji, przedsiębiorczości, 

 

Poza działaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej podejmowanych jest szereg 

przedsięwzięć i niekonwencjonalnych form pomocy mających na celu poprawę sytuacji grup 

społecznych najbardziej zagrożonych, eliminacje, a przynajmniej minimalizowanie istniejących 

dysfunkcji i problemów społecznych. 
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Cele szczegółowe 

 
1. Zwiększenie szans na rynku pracy i wspieranie osób bezrobotnych 

 

Cele szczegółowe Realizatorzy Ewaluacja Przewidziane efekty Źródła finansowania 
Czas 

realizacji 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych PUP 

 

 

OPS 

 

Liczba osób, które zostały 

objęte zgodnie  z ustawą dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

 

Liczba osób bezrobotnych 

objętych pomocą finansową 

OPS Grodków 

 

Poprawa kondycji psychicznej i 

sytuacji materialnej. 

Możliwości nabycia nowych 

doświadczeń, umiejętności 

zawodowych oraz podjęcia 

zatrudnienia. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Opracowanie i realizacja 

projektów/programów dotyczących 

aktywizacji zawodowej 

PUP 

 

 

OPS 

 

Liczba zrealizowanych 

projektów/programów; 

 

Liczba osób bezrobotnych, 

które zostały objęte pomocą w 

ramach projektu/programów 

 

Liczba miejsc pracy w ramach 

projektu/programów 

 

Poprawa kondycji psychicznej i 

sytuacji materialnej. 

Możliwości nabycia nowych 

doświadczeń, umiejętności 

zawodowych oraz podjęcia 

zatrudnienia. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

EFS-POKL, 

2016-2020 
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2. Działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń związanych z bezdomnością 

 

Cele szczegółowe Realizatorzy Ewaluacja Przewidziane efekty 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Działania ograniczające bezdomność - 

edukacja i profilaktyka 

 - leczenie uzależnień i współuzależnień. 

PUP                           

 

GKRPA 

 

KP 

 

 

SM 

 

 

OPS 

 

Liczba osób bezdomnych, 

które uzyskały wsparcie w 

formie schronienia, pomocy 

socjalnej, poradnictwa. 

Liczba osób bezrobotnych 

objętych pomocą finansową 

OPS Grodków. 

Liczba osób zagrożonych 

bezdomnością 

uczestniczących w 

programach/projektach. 

Liczba osób bezdomnych, 

która podjęła leczenie 

uzależnień. 

Częstotliwość patroli 

monitorujących osoby 

bezdomne. 

Poprawa dostępności i jakości 

usług dla osób bezdomnych. 

Zwiększenie liczby osób 

wychodzących z bezdomności . 

Przywrócenie zdolności do 

życia w społeczeństwie. 

Przywrócenie zdolności do 

pełnienia ról społecznych                   

i zawodowych. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

Fundusze europejskie 

2016-2020 
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3. Działania profilaktyczno-edukacyjne zmierzające do przeciwdziałania rozszerzeniu się zjawiska uzależnień, z uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży zagrożonych tym zjawiskiem. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Grodków. 

Cele szczegółowe Realizatorzy Ewaluacja Przewidziane efekty 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu. 

Przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

GKRPA 

KP 

Liczba monitoringów Zmniejszenie dostępności do 

alkoholu wśród dzieci i 

młodzieży. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Niwelowanie dysfunkcji edukacyjno-rozwojowych 

dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem, 

poprzez wsparcie zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

 

Szkoły 

 

Przedszkola 

Liczba uczniów 

uczestniczących w zajęciach 

Zwiększenie samooceny. 

Uzyskanie lepszych wyników 

w nauce. 

Zagospodarowanie wolnego 

czasu. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 

Działania w kierunku  profilaktyki i edukacji w celu 

podnoszenia świadomości na temat szkodliwości 

używek (alkohol, narkotyki i innych substancji 

psychoaktywnych) przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Oświata 

Ochrona zdrowia 

Liczba realizatorów 

zaangażowanych w 

podejmowanie działań 

Liczba zrealizowanych 

działań. 

Wybieranie zdrowego stylu 

życia. 

Zwiększenie wiedzy dzieci, 

młodzieży i dorosłych w 

zakresie uzależnień. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

 

 

2016-2020 

Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w formie  pogadanek, spotkań. 

 

Ochrona zdrowia 

KP, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Oświata 

Liczba realizatorów 

prowadzących działania 

 

Liczba uczestników 

 

Zwiększenie świadomości 

wśród dzieci i młodzieży. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 

Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka zdrowotna. 

Promowanie zdrowego – trzeźwego stylu życia. 

Ochrona zdrowia, 

 

GKRPA 

 

Liczba osób, biorących 

udział w badaniach 

okresowych. 

 

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców gminy Grodków 

 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

 

2016-2020 

Zwiększenie dostępności do uzyskania pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Ochrona zdrowia 

Liczba udzielonych porad; 

Liczba realizatorów 

udzielających wsparcia 

Liczba osób korzystających z 

pomocy. 

Poprawa sytuacji osób 

korzystających z pomocy. 

Poprawa relacji rodzinnych; 

Zwiększenie dostępności do 

udzielanych formach pomocy. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

 

2016-2020 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla 

rodzin osób uzależnionych poprzez prowadzenie terapii 

indywidualnej, grupowej i rodzinnej. 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Ochrona zdrowia 

Liczba udzielonych porad; 

Liczba realizatorów 

udzielających wsparcia 

Liczba osób korzystających z 

pomocy. 

Poprawa sytuacji osób 

korzystających z pomocy. 

Poprawa relacji rodzinnych; 

Zwiększenie dostępności do 

udzielanych formach pomocy. 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

 

2016-2020 
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4. Aktywizacja społeczna osób starszych 

 

Cele szczegółowe Realizatorzy Ewaluacja Przewidziane efekty 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Tworzenie warunków do aktywnego udziału                

w życiu społecznym osób starszych poprzez 

utworzenie Dziennego Domu Pomocy, w tym: 

dostępność do imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych, integracyjnych, powstanie 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

OPS 

 

Organizacje, 

 

Związek 

Emerytów i 

Rencistów 

 

Urząd Miejski 

Liczba placówek dziennego 

wsparcia promujący zdrowy 

i aktywny styl życia; 

 

Liczba spotkań 

integracyjno-towarzyskich. 

 

Liczba osób 

uczestniczących w DDP 

Wyjście z izolacji i osamotnienia; 

Zmniejszenie liczby osób 

kierowanych do domów pomocy 

społecznej; 

Integracja osób starszych ze 

społeczeństwem; 

Pobudzenie aktywności osób 

starszych; 

Wyrównywanie poziomu życia 

seniorów; 

Rehabilitacja społeczna 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 

 

Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi 

OPS 

 

 

Ochrona zdrowia 

Liczba zrealizowanych 

świadczeń medycznych 

w warunkach domowych; 

Liczba osób objętych 

pomocą w formie usług 

opiekuńczych – pomoc 

specjalistyczna 

Liczba osób 

uczestniczących 

Zmniejszenie czasu oczekiwania na 

przyznanie usług opiekuńczych; 

Zmniejszenie liczby osób 

kierowanych do domów pomocy 

społecznej; 

Organizowanie dziennej opieki dla 

osób wymagających wsparcia; 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 

Opracowanie i promowanie programów 

dotyczących profilaktyki zdrowia dla osób 

starszych. 

Promowanie wolontariatu i grup 

samopomocowych wśród osób starszych 

OPS 

 

OKiR 

 

Urząd Miejski 

Liczba opracowanych                    

i realizowanych 

programów dla seniorów; 

Liczba środowiska 

objętych pomocą; 

Liczba akcji promujących 

imprezy  integracyjnych. 

Aktywność społeczna osób 

starszych; 

Poprawa poczucia bezpieczeństwa; 

Upowszechnienie informacji na 

temat dostępności usług 

świadczonych na rzecz osób 

starszych. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 
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5. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym 

Cele szczegółowe 
Realizatorz

y 
Ewaluacja Przewidziane efekty 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Wyrównywanie szans i aktywność społeczna 

osób niepełnosprawnych zmierzających do 

utworzenia domu krótkiego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, uczestnictwo 

w życiu społecznym, kulturalnym. 

PCPR, 

OPS, 

Stowarzyszenia 

i Organizacje, 

Urząd Miejski 

 

Liczba placówek dziennego wsparcia 

promujących zdrowy i aktywny styl 

życia; 

Liczba osób niepełnosprawnych 

uczestniczący w imprezach 

kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych; 

Integracja osób niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem; 

Wyrównywanie poziomu życia; 

Pobudzenie aktywności osób 

niepełnosprawnych 

Budżet Gminy 

Środki 

zewnętrzne 

2016-2020 

Udział w programach, projektach i konkursach w 

celu poprawy sytuacji życiowej i bytowej osób 

niepełnosprawnych. 

PCPR, 

OPS, 

Stowarzyszenia 

i Organizacje, 

Liczba zrealizowanych 

projektów/programów; 

Liczba osób uczestniczących w 

projektach i programach. 

Zwiększenie udziału osób 

niepełnosprawnych w życie  zawodowe i 

społeczne; 

Budżet Gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

2016-2020 

Tworzenie środowiskowych form pomocy 

osobom niepełnosprawnym, w tym w 

szczególności utworzenie środowiskowego 

domu pomocy. 

PCPR, 

OPS, 

Stowarzyszenia 

i Organizacje, 

Urząd Miejski 

 

 

Ilość środowiskowych domów 

samopomocy i ich uczestników 

Wyjście z izolacji; 

Integracja osób niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem; 

Pobudzenie aktywności osób 

niepełnosprawnych; 

Wyrównywanie poziomu życia 

Rehabilitacja społeczna 

Budżet Gminy 

Środki 

zewnętrzne 

2016-2020 

Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad 

osobą niepełnosprawną w środowisku 

naturalnym. 

PCPR, 

OPS, 

Ochrona 

zdrowia; 

Stowarzyszenia 

i Organizacje, 

Urząd Miejski 

Liczba świadczeń medycznych 

realizowanych w warunkach 

domowych; 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

uczęszczających do szkół i 

przedszkoli. 

Zmniejszenie czasu oczekiwania na 

przyznanie usług opiekuńczych; 

Wyjście z osamotnienia osób 

nieaktywnych zawodowo, które opiekują 

się dzieckiem niepełnosprawnym. 

Budżet Gminy 

Środki 

zewnętrzne 

2016-2020 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

PCPR, 

OPS, 

Stowarzyszenia 

i Organizacje, 

Liczba osób korzystających z WTZ; 

Liczba osób uczęszczających do 

ŚDS; 

Liczba osób korzystających z 

dofinansowania do: turnusów, 

rehabilitacji, sportu, turystyki. 

Liczba osób zaopatrzonych w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz likwidacji barier 

architektonicznych. 

Zapewnienie opieki i rozwijanie 

psychofizycznych sprawności 

uczestników; 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

rodzinom osób uczęszczających do 

Środowiskowego Domu Pomocy; 

Zwiększenie liczby osób 

niepełnosprawnych  w organizowanych 

imprezach; 

Ograniczenie barier architektonicznych; 

Aktywizacja zawodowa i społeczna. 

Budżet Gminy 

Środki 

zewnętrzne 

PFRON 

2016-2020 
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6. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Cele szczegółowe Realizatorzy Ewaluacja Przewidziane efekty 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Działania profilaktyczno-edukacyjne 

w kierunku promowania wartości rodzinnych i 

zdrowego trybu życia poprzez organizowanie  i 

promowanie festynów rodzinnych.  

Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie 

dostrzegania i rozwiązywania problemów. 

OPS 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Ochrona zdrowia; 

Oświata 

OKiR 

Urząd Miejski 

Ilość festynów rodzinnych 

organizowanych na terenie gminy. 

 

Ilość akcji dotyczących badań 

profilaktycznych oraz promocja 

zdrowego stylu życia. 

Wzmocnienie więzi rodzinnych 

– readaptacja rodziny. 

Stworzenie rodzinom 

przyjaznych warunków do 

wychowania i kształcenia. 

Zwiększenie świadomości w 

zakresie wypełniania ról 

rodzicielskich. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym 

funkcjonowaniu poprzez systematyczną pracą 

socjalną z rodziną oraz wsparcie finansowe. 

OPS, 

PCPR, 

Urząd Miejski; 

 

Ilość rodzin objętych pomocą . 

Poprawa funkcjonowania 

rodzin  z dziećmi; 

 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Pomoc dzieciom z rodzin przeżywających 

trudności w wypełnieniu funkcji rodzicielskiej -

wprowadzenie pracy asystenta rodziny. 

 

OPS, 

PCPR; 

Monitorowanie działań; Liczba 

zatrudnionych asystentów; 

Liczba rodzin objętych pomocą 

asystenta rodziny. 

Poprawa funkcjonowania 

rodzin; 

Stworzenie środowiska 

przyjaznego dzieciom i 

rodzinom. 

Zapobieganie umieszczaniu 

dzieci w pieczy zastępczej. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci                              

i młodzieży poprzez utworzenie placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci                     

i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Oświata, 

OKiR 

PCPR, 

OPS, 

Organizacje pozarządowe 

Liczba dzieci korzystających z 

wypoczynku. 

 

Rozwijanie zainteresowań i 

zdobywanie nowych 

umiejętności; 

Zmniejszenie zagrożeń 

wynikających z braku opieki  w 

czasie wolnym od nauki 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

2016-2020 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny 

 

OPS, 

KP, PCPR, 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

GKRPA, 

Oświata, 

Ochrona zdrowia 

Liczba podmiotów realizujących 

działania w ramach programu; 

Liczba rodzin korzystających ze 

wsparcia w ramach programu. 

Kształtowanie prawidłowych 

wzorów i modelu rodziny, 

Pomoc w opiece i wychowaniu 

dziecka; 

Aktywizowanie społeczności 

lokalnej do współpracy na 

rzecz rodziny. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 
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Realizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych 

zmierzających do ograniczenia występowania 

zjawiska bezpieczeństwa publicznego oraz przemocy 

domowej. 

 

OPS 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

alkoholowych; 

Ochrona zdrowia; 

Oświata 

PCPR 

Urząd Miejski 

Ilość osób uczestniczących w 

spotkaniach, pogadankach, 

Liczba realizatorów prowadzących 

działania, 

Liczba podjętych działań. 

Wzrost świadomości 

mieszkańców Gminy Grodków. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 

Realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                           

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                         

w Gminie Grodków. 

OPS, 

Kuratorzy i Sąd, 

KP, PCPR, ZI, 

GKRPA, Oświata, 

Ochrona zdrowia 

Organizacje pozarządowe 

Liczba realizowanych procedur 

NK, 

 

Liczba spotkań członków ZI, 

Liczba działań w ramach 

programu. 

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

 

2016-2020 

Współpraca międzyinstytucjonalna prowadząca 

do zapobiegania  i powstrzymywania  zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

OPS, 

Kuratorzy i Sąd, 

KP, PCPR, ZI, 

GKRPA, Oświata, 

Ochrona zdrowia 

Organizacje pozarządowe 

 

 

Liczba instytucji zaangażowanych 

w działaniach. 

Zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej. 

Budżet Gminy 

Środki zewnętrzne 

 

2016-2020 
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Rozdział V Finansowanie działań do realizacji strategii 
 
Warunkiem realizacji celów zawartych w strategii jest jej finansowanie. 

Ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków, 

obejmują lata 2016-2020, gdyż w tym okresie będą realizowane cele szczegółowe. 

Realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu następujących źródeł 

finansowania: 

➢ środki własne pochodzące z budżetu gminy; 

➢ środki z budżetu państwa (dotacje); 

➢ środki z PFRON-u; 

➢ projekty systemowe i krajowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii 

Europejskiej. 

 

Rozdział VI Ewaluacja i monitoring strategii 

 
 Ewaluacja i monitoring strategii służy sprawdzeniu czy planowane cele i działania 

zostały zrealizowane oraz jaki jest ich wynik. 

Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszenie skuteczności i efektywności interwencji 

publicznej w kategoriach pozytywnych skutków społecznych i gospodarczych. 

 Monitoring zapisów strategicznych, polegający na systematycznym zbieraniu  

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych działań przez 

zespół. 

W wyniku monitoringu zebrane zostaną  roczne informacje, które będą wykorzystywane  

w procesie ewaluacji. 

 Za zebrane i opracowane rocznych sprawozdań odpowiadają kierownicy 

poszczególnych jednostek organizacyjnych w gminie, które na koniec każdego roku przekazane 

zostaną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. 

 Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-2020 będzie Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grodkowie. 
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Rozdział VII Spodziewane efekty realizacji strategii 

 W ramach realizacji celów i działań ujętych w strategii spodziewamy się, iż: 

 podniesie się świadomość rodzin uwikłanych w przemoc oraz uzależnienia, 

 podniesie się świadomość społeczeństwa lokalnego, w zakresie przemocy domowej  

i zwiększy się dostęp do specjalistycznej pomocy, 

 nastąpi wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych, dzięki rozwojowi form 

pomocy i wsparcia, 

 podniesie się świadomość w kształceniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

rodzin, 

 powstanie oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych podtrzymująca ich 

zdolność do samodzielnego życia, 

 nastąpi rozwój opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, niezdolnymi do 

samodzielnej egzystencji, 

 wzrośnie profesjonalizm świadczonych usług instytucji działających w obszarze 

polityki społecznej, 

 nastąpi integracja działań służb z instytucjami z obszaru polityki społecznej. 
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