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Wstęp 
 

Potrzeba opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko 

z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej i programów pomocy społecznej na lata 

2021-2025 wynika z kilku zasadniczych powodów. 

Po pierwsze, w 2020 roku dobiega koniec okresu obowiązywania obecnej Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020, 

która była zaktualizowana w 2015 roku. Tym samym powstaje obowiązek prawny wynikający z art. 

16b. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
1
, w którym to ustawodawca stwierdził, że 

Gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd 

województwa strategię w zakresie polityki społecznej. 

Po drugie, założenia przyjęte w nowej Strategii należy oprzeć na zaktualizowanych danych 

statystycznych w obszarach problemowych przyjętych w Strategii. Istotne jest, w tym zakresie 

zebranie danych dotyczących kluczowych obszarów i cech społeczno-demograficznych, jak również 

określenie aktualnych zasobów do wykorzystania przy realizacji działań zawartych w Strategii.  

Po trzecie, z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne, zmiany przepisów prawa, następujące 

procesy społeczne, zmiany w obszarze zdrowia publicznego, oraz świadczeń społecznych i transferów 

środków publicznych do różnych grup społecznych należy zaktualizować i dostosować obszary 

wsparcia do faktycznych i rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Niska.  

Po czwarte, w Strategii należy uwzględnić wymagane prawem elementy określone w art. 16b ust. 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
2
. Do elementów tych zaliczamy: 

 Diagnozę sytuacji społecznej 

 Prognozę zmian w zakresie objętych strategią 

 Cele strategiczne projektowanych zmian 

 Kierunki niezbędnych działań 

 Sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe 

 Wskaźniki realizacji działań 

Po piąte, to same zapisy dotychczasowej Strategii wymuszają jej „przegląd” oraz ocenę realizacji 

zaplanowanych działań i wskaźników. 

W punkcie 11.2 Strategii określono zasady monitoringu i ewaluacji Strategii jej celów, działań 

oraz wskaźników. Jednym z elementów tej oceny jest dokonanie weryfikacji zrealizowanych działań 

 i osiągnięcia założonych wskaźników w stosunku do zaplanowanych w Strategii.  

Suma wyżej wymienionych powodów opracowania nowej Strategii jest wystarczająca i nie 

wymaga dodatkowego uzupełnianie. Strategia, jako dokument elastyczny może podlegać aktualnieniu, 

                                                 
1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (tj. Dz. U z dnia 12 sierpnia 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).  
2 Tamże. 
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co zależne będzie od rzeczywistej sytuacji społeczno-gospodarczej, czy faktycznych problemów 

społecznych występujących w Gminie i Mieście Nisko.  

1. Otoczenie prawne i programowe związane z opracowaniem Strategii 
 

Otoczenie prawne i programowe związane z opracowaniem nowej Strategii to całe spektrum 

aktów prawa powszechnie obowiązującego, strategii, programów regionalnych, lokalnych oraz 

programów operacyjnych związanych z wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z Unii 

Europejskiej. Źródłami prawa powszechnie obowiązującymi zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
3
 są: 

 Konstytucja  

 Ustawy 

 Ratyfikowane umowy międzynarodowe 

 Rozporządzenia 

 Na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego 

Strategie i programy, europejskie, krajowe, lokalne to, dokumenty planistyczne, dotyczące 

konkretnego obszaru oddziaływania, mające za zadanie nadawać kierunek rozwoju i prowadzić  

z reguły do pozytywnej zmiany w sytuacji obszaru oddziaływania, którego dotyczą. Jako przykłady 

można wskazać: Długookresową Strategię Rozwoju Kraju, Polska 2030
4
; Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.)
5
; Strategię Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego- Podkarpacie 2020
6
; strategie zrównoważonego rozwoju gminy, miasta; programy 

przeciwdziałania narkomanii; programy współpracy z organizacjami pozarządowymi; programy 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Programy operacyjne to, 

ogólne wytyczne w zakresie wdrażania i wydatkowania bardzo dużych środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, które będą miały wpływ na rozwój poszczególnych regionów Polski. Jako przykłady 

można wskazać Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje źródeł prawa i dokumentów można uznać za otoczenie 

prawne i programowe dla opracowania nowej Strategii, które będzie miało wpływ na kształt Strategii. 

Jest to, bardzo istotne z punktu widzenia zgodności Strategii z obowiązującymi w obszarze 

oddziaływania Strategii przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz programami 

operacyjnymi. W celu określenia otoczenia prawnego, w którym będzie tworzona Strategia, zostaną 

poniżej przedstawione podstawowe akty prawne mające związek i oddziaływujące na zakres i ramy 

Strategii. 

                                                 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr.78 poz. 483 z późn. zm.). 
4 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,  
11 styczeń 2013. 
5 Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017r. (MP. z 15 marca 2017 r., Poz. 260). 
6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r. 
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 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961
7
 

ratyfikowana przez Polskę 25 czerwca 1997 roku 

 Europejska Karta Społeczna w sowim zakresie odwołuje się do ochrony praw społecznych 

i ekonomicznych osób oraz definiuje zasadnicze cele polityki społecznej. W Karcie znajdują się 

odniesienia do ochrony praw pracowniczych, socjalnych, spójności społecznej. Wśród zasadniczych 

praw i związanych z nimi celów Karty w sferze zatrudnienia należy wymienić: prawo do pracy  

 i niedyskryminowanie w zatrudnieniu; prawo do organizowania się; do równych warunków pracy, 

wynagrodzenia i równego traktowania kobiet i mężczyzn; prawo osób niepełnosprawnych do pracy 

 i integracji ze środowiskiem pracy; zakaz pracy dzieci poniżej 15 lat i ochrona dzieci w wieku od  

15 do 18 lat; ochrona macierzyństwa; równe traktowanie pracowników migrujących. Jeżeli chodzi  

o spójność społeczną to w Karcie zawarte są prawa i cele z nimi związane w zakresie: prawa  

do ochrony zdrowia; prawa do zabezpieczenia społecznego oraz pomocy społecznej i medycznej; 

prawo do korzystania ze służb socjalnych; prawa do ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą; 

prawo do ochrony prawnej rodziny w sferze społecznej i gospodarczej; prawa pracowników  

migrujących i ich rodzin do ochrony i pomocy. Przepisy Europejskiej Karty Społecznej wyznaczają 

tym samym ramy, które powinny stanowić dla prawodawstwa poszczególnych państw, które ją 

ratyfikowały w tym Polski, wzór postępowania. Tym samym przepisy Karty powinny znaleźć również 

odzwierciedlenie w zapisach Strategii.  

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
8
 

 W Rozdziale II Konstytucji zostały określone wolności, prawa i obowiązki człowieka 

i obywateli. Do najważniejszy praw obywateli wynikających z Konstytucji należy zaliczyć: 

nienaruszalność godności człowieka; ochrona prawna wolności człowieka; równość wobec prawa; 

zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny; 

równość kobiet i mężczyzn w życiu politycznym, gospodarczy, społecznym, rodzinnym w tym  

w kształceniu, zatrudnieniu; prawną ochronę życia; nietykalności osobistą i wolność osobistą; prawo 

do wychowywania dzieci przez rodziców zgodnie z własnymi przekonaniami; nienaruszalność 

mieszkania; ochronę danych osobowych i dóbr osobistych; wolności poruszania się po terytorium 

Rzeczypospolitej Polski; wolność polityczną i do zrzeszania się; ochronę zdrowia; prawo                           

do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych i dostęp do zdobycia wykształcenia; ochronę dziecka; 

zabezpieczenie społeczne w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz 

po osiągnięciu wieku emerytalnego; zabezpieczenie socjalne dla osób pozostających bez pracy nie 

                                                 
7 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie w 1961 r., zmieniona w Turynie dnia 21 października 1991 r. (Dz. U. 99.8.67).  
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn, zm.). 
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 w własnej woli; szczególne wsparcie osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione prawa 

obywatelskie określone w Konstytucji są istotne z punktu widzenia tworzenia Strategii z uwagi na to, 

że wyznaczają ramy i obszary, wokół, których będzie tworzona Strategia.  

 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
9
 

 W ustawie został określony zakres działania i zadania gminy. Co do zasady do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawą dla 

innych podmiotów. Naczelnym zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. W szczególności do zadań własnych gminy zalicza się: zapewnienie ładu przestrzennego; 

gospodarkę nieruchomościami; ochronę środowiska; gospodarkę wodną; dbanie o drogi gminne            

i organizację ruchu drogowego; budowę wodociągów i zaopatrzenia w wodę; kanalizację; usuwania               

i oczyszczania ścieków komunalnych; utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych; 

usuwanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; zaopatrzenia w energię elektryczną 

i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalny transport zbiorowy; ochronę 

zdrowia; pomoc społeczną; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminne budownictwo 

mieszkalne; edukację; dbanie o kulturę, targowiska publiczne, cmentarze gminne; dbanie o zieleń 

gminną i zadrzewienie; dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; utrzymania 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

prowadzenie polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;  

promocji gminy; współpraca z organizacjami pozarządowymi. Poszczególne ustawy mogą ponadto 

nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 i wskazywać zadania własne o charakterze obowiązkowym. Część z wyżej wymienionych zadań 

gminnych jest istotna z punktu widzenia opracowania Strategii.  

 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
10

  

 Określa zadania państwa, województwa, powiatów, gmin i jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-

bytowej i będących w kryzysie. Przepisy ustawy wskazują możliwe do udzielania formy wsparcia 

rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji. Ustawa w tym zakresie realizuje konstytucyjną 

zasadę zabezpieczenia socjalnego i bytowego. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy, pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im 

życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy  

                                                 
9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U z dnia 21 kwietnia 2020 roku poz. 713 z późn. zm.). 
10 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz. U z dnia 12 sierpnia 2019 roku, poz. 1507 z późn. zm.). 
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o pomocy społecznej potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, 

jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. W zakresie 

opracowania Strategii istotny jest art. 16b, w którym stwierdza się, że gmina i powiat opracowują 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie 

polityki społecznej. Strategia zawiera w szczególności; diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian 

w zakresie objętym strategią; cele strategiczne projektowanych zmian; kierunki niezbędnych działań; 

sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe; wskaźniki realizacji działań. 

 Poza tymi obligatoryjnymi elementami Strategia powinna zawierać również: analizę SWOT; 

zasady jej monitoringu i ewaluacji; zasady zarządzania strategią. Strategia może zawierać również 

inne elementy. W art. 17 ust. 1 pkt. 1) wskazano, że do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

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

 z grup szczególnego ryzyka. W zakresie koordynacji realizacji Strategii w art. 110 ust.4 ośrodek 

pomocy społecznej został do tego zobligowany. Tym samym, to w gestii Ośrodka Pomocy Społecznej 

jest koordynowanie działań określonych w strategii, przy udziale partnerów w tym spoza sektora 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
11

  

 Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Zgodnie z art. 2 świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek 

rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminę na 

podstawie uchwały rady gminy z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka; świadczenia rodzicielskie; inne świadczenia określone przez radę gminy w drodze uchwały 

na podstawie lokalnych potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny. 

 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
12

 

 Ustawa zawiera szereg uregulowań prawnych mających na celu pomoc osobom uprawnionym 

do alimentów na podstawie tytułów wykonawczych, w przypadku bezskuteczności ich egzekucji  

i zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań 

podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

                                                 
11 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U z dnia 24 stycznia 2020 roku poz. 111). 
12 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U z dnia 6 maja 2020 r., poz. 808 z późn. 

zm.). 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej
13

 

 Ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zasady i formy pieczy zastępczej, uwzględnia również 

zasady finansowania pieczy zastępczej i zadania w zakresie procesu adopcyjnego. Gmina na mocy 

art. 10 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zobowiązana 

 do organizowania pracy z rodziną. Pracę z rodziną może również prowadzić podmiot, któremu,  

to gmina zleciła. Podmiotem tym, może być ośrodek pomocy społecznej. Praca z rodziną prowadzona 

jest w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; terapii i mediacji; usług 

dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych i specjalistycznych; pomocy prawnej; prowadzenia grup 

samopomocowych. Pomoc dla rodziny może być również świadczona w zakresie asystentury rodziny 

oraz pobytu w placówce wsparcia dziennego (którą może prowadzić gmina lub podmiot, który gmina 

wyznaczyła). Gmina może począwszy od stycznia 2016 roku połączyć placówkę wsparcia dziennego  

z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jeżeli połączenie będzie obejmować ośrodek pomocy 

społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny podmiot wyznaczony do pracy z rodzoną działa  

w ramach tego ośrodka. Gmina jest na mocy ustawy zobowiązana również do finansowania pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. W pierwszym roku jego pobytu  

w wysokości 10%, w drugim 30% a w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim i kolejnym 

roku jego pobytu. 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
14

  

 Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co wynika z art. 6 ust. 2 ustawy 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do szczegółowych zadań gminy w tym zakresie należy 

zaliczyć: opracowanie i realizacja gminnego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez 

działania edukacyjne; zapewnienie osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 Jeżeli chodzi o obsługę techniczno – organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego to zgodnie z art.9a 

ust. 9 zapewnia ją ośrodek pomocy społecznej. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze  

w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach oraz działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.  

 

                                                 
13 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U z dnia 8 maja 2020 roku, poz. 821.). 
14 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U z dnia 11 lutego 2020 roku poz. 218 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
15

  

 Ustawa zawiera szereg regulacji w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

kształtowania polityki społecznej w tym zakresie, w szczególności odnosi się do: działalności 

wychowawczej i informacyjnej; struktury i rodzaju produkcji i dystrybucji alkoholu; ograniczenia 

spożywania alkoholu; leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu; zapobiegania 

negatywnym skutkom nadużywania alkoholu; przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; wspierania 

zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. Prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gminy, a zadania te obejmują: zwiększenie dostępności i pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielenie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed 

przemocą; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

 i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

 i socjoterapeutycznych; wspieranie działalności instytucji; stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie 

centrów integracji społecznej. Realizacja zadań, o których mowa wyżej, jest prowadzona w oparciu 

 o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, uchwalany corocznie przez radę gminy. Program jest 

realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 

lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) może powołać pełnomocnika. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje gminne 

komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, inicjujące działania, o których było mowa wyżej, 

oraz podejmujące czynności w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu mające na celu 

zobowiązania ich do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
16

 

 Działalność przeciwdziałania narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej w szczególności poprzez: 

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; leczenie rehabilitację 

 i reintegrację osób uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych; zwalczanie niedozwolonego 

obrotu, wytwarzania i przetwarzania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

nadzór nad uprawą roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do 

                                                 
15 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U z dnia 19 listopada 

2019 roku poz. 2227). 
16 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U z dnia 8 maja 2019 roku poz. 852 z późn. zm.).  
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narkomanii. Przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomani należy do zadań własnych gminy. Do zadań gminy zalicza się: zwiększenie pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielenie 

rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej; prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć rekreacyjno-

sportowych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie 

działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii; pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem 

lokalnym poprzez pracę socjalną i kontrakt socjalny. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których 

mowa wyżej, opracowuje Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej „Gminnym 

Programem”, uwzględniając zadania określone wyżej oraz kierunki działań wynikające z Krajowego 

Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Gminy program realizowany jest przez jednostkę wskazaną w programie.  

 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
17

 

 W ustawie o ochronie zdrowia psychicznego zostały określone zadania w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego, do których realizacji zobowiązane są organy administracji rządowej  

i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Do głównych zadań z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 należy zaliczyć: promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

 i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy; kształtowanie wobec osób 

 z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Zadania te, realizowane są w oparciu   

o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jednostki organizacyjne i inne podmioty 

działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej „organami do spraw pomocy 

społecznej”, w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne  

w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizują na obszarze swojego działania oparcie 

społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne 

trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, 

 w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Oparcie społeczne to polega 

w szczególności na: podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

organizowania w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny oraz innych grup i organizacji; 

                                                 
17 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 roku poz. 685). 
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udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej określonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; 

specjalistycznych usługach opiekuńczych; prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. 

Zadania wyżej wymienione są realizowane, jako zlecone gminom przez administrację rządową  

w ramach pomocy społecznej. 

 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
18

  

 Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego, które stosuje się w szczególności do osób: 

bezdomnych; uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończonym procesie terapeutycznym; 

chorych psychicznie; długotrwale bezrobotnych; zwalnianych z zakładów karnych; uchodźców; osób 

niepełnosprawnych. Osoby te, muszą podlegać wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją 

sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem  zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Działania określone w ustawie 

realizowane są poprzez reintegrację społeczną i zawodową, która jest wdrażana przez centra integracji 

społecznej i kluby integracji społecznej. Centra integracji społecznej mogą być tworzone przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, organizację pozarządową, podmioty określone w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby integracji społecznej mogą tworzyć 

gminy, organizacje pozarządowe oraz organizacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności: 

działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych 

oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej; 

prace społecznie użyteczne; roboty publiczne; poradnictwo prawne; działalność samopomocową  

w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych; staże, o których mowa w przepisach  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
19

 

 Ustawa reguluje zasady przyznawania oraz wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin 

 z dziećmi, świadczenia 500+.  Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. Organem właściwym do wypłaty tego świadczenia jest organ gminy, który może 

upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej.  

Z reguły wypłatą tego świadczenia zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Świadczenie 

wychowawcze i jego wypłata dla rodzin w znacznym stopniu poprawiło sytuację rodzin i miało wpływ 

na zmniejszenie się skali skrajnego ubóstwa.  

                                                 
18 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tj.: Dz. U z dnia 5 lutego 2020 roku poz. 176). 
19 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz. U. z 16 grudnia 2019 roku poz.2407 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych20 

 Ustawa określa: zasady przyjmowania przez gminę programów usług społecznych; zasady 

tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania centrum usług społecznych, zwanego dalej 

„centrum”; zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum. 

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: polityki prorodzinnej; wspierania rodziny; systemu 

pieczy zastępczej; pomocy społecznej; promocji i ochrony zdrowia; wspierania osób 

niepełnosprawnych; edukacji publicznej; przeciwdziałania bezrobociu; kultury; kultury fizycznej  

i turystyki; pobudzania aktywności obywatelskiej; mieszkalnictwa; ochrony środowiska; reintegracji 

zawodowej i społecznej. Centrum może realizować usługi społeczne będące zadaniami własnymi 

gminy oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie. Rada gminy może przyjąć, 

w drodze uchwały, program usług społecznych, określający usługi społeczne wynikające z potrzeb 

wspólnoty samorządowej. Usługi społeczne określone w programie usług społecznych mogą być 

kierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców. Przy opracowywaniu programu usług społecznych gmina bierze pod uwagę diagnozę 

potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, opracowaną przez 

centrum. Jeżeli chodzi o samo tworzenie centrum to gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną – 

centrum, która jest jednostką budżetową. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do zadań 

własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Centrum może zostać utworzone poprze 

przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Utworzenie centrum jest tym możliwością dla gminy  

ale nie jest obowiązkiem prawnym.  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
21

 

 Ustawa reguluje funkcjonowanie szkolnictwa z wyłączeniem szkolnictwa wyższego. 

 W odniesieniu do samej Strategii istotna jest głównie realizacja działań profilaktycznych, 

pedagogicznych, psychologicznych, przedszkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów określona 

 w Rozdziale 8a ustawy. Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia 

różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 

 z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc 

materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny. Świadczeniami pomocy materialnej 

o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

stypendium Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

                                                 
20 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U z dnia 24 września 2019 roku 

poz. 1818 z późn. zm.). 
21 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z dnia 31 lipca 2020r., poz. 1327). 
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Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. Wypłatą i przyznawaniem pomocy o charakterze socjalnym bardzo często zajmują 

się ośrodki pomocy społecznej a tryb ich realizacji określają właściwe regulaminy przyjęte uchwałami 

rady gminy  

 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie
22

 

 Ustawa reguluje zasady prowadzenia organizacji pożytku publicznego w Polsce, uzyskiwania 

dotacji przez te organizacje, zlecenia zadań organizacją pozarządowym, uzyskiwania statutu 

organizacji pożytku publicznego, sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku 

publicznego oraz tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa zawiera 

również przepisy dotyczące zasad świadczenia wolontariatu. Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi roczny program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny 

program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletni program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

  

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego
23

 

 Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminny. Do podstawowych zadań gminy wynikających z ustawy należy 

zaliczyć: tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; 

zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych; zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach; zapewnienie pomieszczenia tymczasowego,  

w przypadku wykonania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu; tworzenie mieszkaniowego 

zasobu lokali gminnych w tym wynajmowanych na czas nieoznaczony; uchwalenie przez radę gminy 

wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminnym, na co najmniej 5 lat; 

wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy części lokali, które przeznacza się na wynajem na czas 

oznaczony, jako lokale socjalne.  

Oprócz wyżej wymienionych i scharakteryzowanych aktów prawnych, które nakładają na gminę 

realizację określonych w nich zadań i działań, należy jeszcze wymienić: ustawę z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
24

; ustawę 

                                                 
22 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.; Dz. U z 18 czerwca 2020 roku poz.1057).  
23 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj: 

Dz. U z dnia 7 kwietnia 2020 roku poz. 611). 
24

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (tj.: Dz. U z dnia 13 marca 2020 roku poz. 426 z późn. zm.). 
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z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy
25

; ustawę z dnia 25 

lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
26

; ustawę z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie 

socjalnej
27

; ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych
28

; ustawę z dnia 27 

sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
29

, 

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
30

. 

Wszystkie wyżej wymienione akty prawa powszechnie obowiązującego tworzą otoczenia prawa 

dla przygotowania strategii oraz określają spektrum zadań i obowiązków nakładanych przez nie na 

gminę. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista ustaw i zadań, za które odpowiada gmina.  

Ogrom zadań i obowiązków w większości przypadków przekracza możliwości finansowe gminy, 

a ich realizacja ogranicza się do najbardziej istotnych i potrzebnych określanych przez ustawy. 

Oczywiście realizowane są również zadania i przedsięwzięcia gminne finansowe ze środków 

zewnętrznych, co daje możliwość przygotowania i wdrażania bardziej ambitnych projektów 

społecznie użytecznych. Poza tymi aktami prawnymi występują oczywiście akty wykonawcze do nich 

w większości przypadków w postaci rozporządzeń. Ponadto, uchwały Rady Miejskiej, jako akty prawa 

miejscowego kształtują i umożliwiają realizację określonych zadań i przedsięwzięć.  

Oprócz aktów prawa powszechnie obowiązującego z punktu widzenia tworzenia aktualizacji 

strategii istotne są, strategie europejskie, krajowe, wojewódzkie, lokalne, programy lokalne, 

wojewódzkie programy operacyjne, programy i wytyczne związane z wydatkowaniem środków 

pochodzących z Unii Europejskiej. Ich waga wynika, z tego, że nadają one podstawowe kierunek 

rozwoju, do którego się dąży. Tym samym nowa Strategii powinna być z nimi zgodna, a to, dlatego, 

że będzie to, miało znaczenia dla możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w planowaniu 

rozwiązywania problemów społecznych w sposób zgodny z ogólnie panującymi zaleceniami  

i trendami. Poniżę zostaną one, pokrótce scharakteryzowane.  

 

 Strategia Europa 2020
31

 

 Jest to dziesięcioletnia strategia Unii Europejskiej w zakresie wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia. W strategii określono pięć nadrzędnych celów: zatrudnienie; badania i rozwój; zmiany 

klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii; edukacja; walka z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. W zakresie celu zatrudnienie wskazano, że 75% osób w wieku 20-64 lata powinno mieć 

pracę. W celu walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym z kolei, że powinno nastąpić 

ograniczenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o co najmniej 20 

milionów. W zakresie celu edukacja położono nacisk na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

                                                 
25 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U z dnia 18 sierpnia 2020 roku poz. 

1409). 
26 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U z dnia 10 sierpnia 2020 roku poz. 1359).  
27 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (tj.: Dz. U z dnia 27 lipca 2020 roku poz. 1300).  
28 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (tj.: Dz. U. z 22 czerwca 2018 roku poz. 1205 z późn zm.).  
29 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U z dnia 14 
sierpnia 2020 roku poz. 1398). 
30 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj.: Dz. U z 5 listopada 2019 roku poz. 2133 z późn. zm.). 
31 https://www.gov.pl/web/rozwoj/strategia-europa-2020. 
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edukacji oraz na tym, że co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata ma posiadać wykształcenie 

wyższe. Z punktu widzenie przygotowania nowej Strategii istotne są cele związane ze wzrostem 

zatrudnienia, zwiększeniem dostępu do edukacji i szkolnictwa wyższego oraz przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu.  

 

 Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju
32

 

 Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development) to dokument przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych 

(ONZ), to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model 

zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z Agendą 2030 współczesny wysiłek 

modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego 

przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych 

 i środowiskowych. Agenda 2030 została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ podczas 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015. 

 Agenda obejmuje swoim zakresem 17 celów zrównoważonego rozwoju: koniec z ubóstwem; 

zero głodu; dobre zdrowie i jakość życia; dobra jakość edukacji; równość płci; czysta woda i warunki 

sanitarne; czysta i dostępna energia; wzrost gospodarczy i godna praca; innowacyjność przemysłu 

 i infrastruktura; mniej nierówności; zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna 

konsumpcja i produkcja; działania w dziedzinie klimatu; życie pod wodą; życie na lądzie; pokój, 

sprawiedliwość i sine instytucje; partnerstwa na rzecz celów. W odniesieniu do opracowania nowej 

Strategii istotne są głownie celu dotyczące ograniczania ubóstwa, głodu jak również jakości życia 

 i zdrowia.  

 

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju
33

 

 Celem głównym strategii jest długookresowy rozwój Polski połączony z poprawą jakości 

życia Polaków. Cel ten, ma zostać osiągnięty poprzez stabilny i zrównoważony rozwój połączony ze 

wzrostem spójności społecznej oraz zmniejszenia nierówności o charakterze terytorialnym. W dążeniu 

do osiągnięcia tego celu istotny jest rozwój innowacyjnej oraz konkurencyjnej gospodarki. Poprawa 

życia Polaków ma być mierzona wzrostem PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszych państw 

Unii Europejskiej. Dla nowej Strategii istotne jest odniesienie się do poprawienie jakości życia 

mieszkańców, wzrost spójności społecznej oraz zmniejszenie nierówności społecznych.  

 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
34

 

 Celem nadrzędnym strategii jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 

                                                 
32 https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030. 
33 UCHWAŁA Nr 16 RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 

2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. 2013 rok, poz. 121). 
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społeczno-gospodarczym Polski. Strategia skupia się na zwiększeniu partycypacji obywateli w życiu 

społecznym. Do głównych celów strategii zaliczamy; kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, 

kreatywności, komunikacji; poprawie mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na 

życie publiczne; usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; rozwój 

i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Z punktu widzenia nowej Strategii 

istotne jest zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym, w tym rozwoju i współdziałania 

 z organizacjami trzeciego sektora 

 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
35

 

 Podstawowe cele strategii dotyczą: wzrost zatrudnienia; wydłużenie aktywności zawodowej 

 i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych; poprawa sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności 

opieki zdrowotnej; podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. Należy ponadto 

zwrócić uwagę, że trwają pracę nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 w którym 

to przyjmuje się następujące cele: podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli,  

w tym cyfrowych; poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej;  

Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy; redukcja ubóstwa  

i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania 

demograficzne. W odniesieniu powyższych celów do nowej Strategii, należy stwierdzić, że są one 

zbieżne z planowanymi w nowej Strategii w szczególności w zakresie wsparcia osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawy funkcjonowania osób starszych i podniesienie 

poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. Cele projektu Strategii 2030 są również zbieżne 

 z planowanym w nowej Strategii w zakresie zredukowania ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz 

polepszenie dostępu do usług odpowiadających na potrzeby demograficzne.  

 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej 
36

 

 Program swoim zakresem obejmuje następuje cele szczegółowe: wspieranie trwałego 

partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej z samorządem terytorialnym w realizacji 

usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego; 

zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej na rynku; upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej 

                                                                                                                                                         
34 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęci „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (D. U z 

dnia 16 maja 2013 roku poz. 378). 
35 Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (Dz. U z 
dnia 7 sierpnia 2013 roku poz. 640).  
36 Uchwała Nr 11RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P 2019 roku poz. 214). 



 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej i programów pomocy społecznej na lata 2021-2025 

  Strona 
19 

 
  

 i solidarnej. Powyższe cele wpisują się w planowane cele w nowej Strategii.  

 

 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
37

  

 Celem strategii jest włączenie się Polski do realizacji postanowień drugiego z celów Strategii 

Lizbońskiej Unii Europejskiej związanego z modernizacją europejskiego modelu socjalnego, 

inwestowania w ludzi i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Działania w tym zakresie mają 

być związane z: dostosowaniem edukacji i szkolnictwa do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy; rozwijaniem aktywnej polityki zatrudnienia; modernizacją systemu ochrony 

socjalnej w tym emerytalnej, ochrony zdrowia, wspieraniem integracji socjalnej. Do podstawowych 

priorytetów Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski (NSIS) należy zaliczyć: wzrost 

uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym; poprawę jakości kształcenia na poziomie 

gimnazjalnym i średnim; upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy; rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawności dzieci; 

radykalne ograniczenia skrajnego ubóstwa; ograniczenie tendencji wzrostu różnic dochodowych; 

ograniczenia bezrobocia długookresowego; zmniejszenie bezrobocia młodzieży; zwiększenie poziomu 

zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych; zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce 

rynku pracy; upowszechnienie kształcenia ustawicznego; wydłużenie przeciętnego dalszego trwania 

życia w sprawności; powszechne ubezpieczenie zdrowotne; wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla 

grup najbardziej zagrożonych bezdomnością; poprawę dostęp do pracowników socjalnych; rozwój 

pracy środowiskowej; zaangażowanie obywateli w działalność społeczną; dostęp obywateli do 

informacji obywatelskich i poradnictwa. Większość z celów NSIS jest i będzie zbieżna z celami 

określonymi w nowej Strategii.  

 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji
38

 

 Głównym celem programu jest zapewnienie trwałości osiągniętych rezultatów w zakresie 

ograniczenia liczby osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym można 

stwierdzić, że chodzi o kontynuację pozytywnych tendencji w tym zakresie tj. redukcji ubóstwa 

 i wykluczenia społecznego. Podstawowe priorytety programu to: przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu dzieci i młodzieży; zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych  

i zawodowych na rzecz dzieci i młodzieży; aktywna integracja w społeczności lokalnej; 

bezpieczeństwo i aktywność osób starszych; zapobieganie niepewności mieszkaniowej 

i przeciwdziałanie bezdomności; zarządzanie i zmiany struktur systemu integracji społecznej. 

                                                 
37 https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/08/nsis_2000.pdf. 
38 Uchwała Nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcie programu pod nazwą „Krajowy Program 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (M.P 2014 rok poz. 787). 
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 Cele określone w Krajowym Programie są i będą zbieżne z planowanymi w nowej Strategii zwłaszcza 

w zakresie ograniczenia liczby osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym dzieci  

i młodzieży, aktywnej integracji społeczności lokalnej oraz przeciwdziałaniu bezdomności, wsparciu 

osób starszych i zmian w strukturze systemu aktywnej integracji.  

 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020
39

 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego to, dokument planistyczny, który ma 

wyznaczać kierunki rozwoju województwa. Celem głównym strategii jest efektywne wykorzystanie 

zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-

gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców. W strategii wymienione są cztery 

zasadnicze obszary: rozwijanie przewag regionu; rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; 

podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej; racjonale i efektywne 

wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego. W odniesieniu do nowej Strategii 

istotny jest cel w zakresie włączenia społecznego tj. pkt. 2.4 Włączenie społeczne – wzrost poziomu 

adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie. Wskazuje się w nim na kierunki działań: 

zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie; wzrost aktywności osób 

mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy; tworzenie zintegrowanego systemu 

wsparcia dla środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Cele te i kierunki 

działań są zbieżne z planowanymi w nowej Strategii. Są one również zbieżne z planowanymi w nowej 

Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 2030 w szczególności z włączeniem społecznym, 

rynkiem pracy i ekonomią społeczną. 

 

 Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016-2023
 40

 

 Główny cel Programu, to Zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji 

w województwie podkarpackim .Do celów operacyjnych Programu należy zaliczyć: ograniczenie 

zjawiska wykluczenia społecznego w województwie; wspieranie rodzin w realizacji funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej; zwiększenie i rozwój oferty świadczeń 

 pomocy społecznej dla seniorów; promowanie rozwoju infrastruktury pomocy społecznej; 

doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających 

 w obszarze pomocy społecznej. Powyższe cele są zgodne z celami planowanymi w nowej Strategii.  

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
41

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 formułuje 

ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety Strategii Europa 2020. 

                                                 
39 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 roku.  
40 Załącznik do Uchwały Nr XVI/279/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2015r.  
41 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 marca 2015 roku w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr 

C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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Realizuje tym samym cele określone w tej strategii w zakresie: inteligentnego rozwoju i gospodarki 

opartej na wiedzy; zrównoważonego rozwoju rozumianego jako gospodarki efektywnie korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku; włączenia społecznego poprzez wspieranie gospodarki 

 o wysokim zatrudnieniu zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. W Regionalnym Programie 

wymienia się zasadnicze priorytety: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; cyfrowe Podkarpacie; 

czysta energia; ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; infrastruktura 

komunikacyjna; spójność przestrzenna i społeczna; regionalny rynek pracy; integracja społeczna; 

jakość edukacji i kompetencji w regionie. Z punktu widzenia aktualizacji strategii istotne są 

w zasadzie trzy priorytety; spójność przestrzenna i terytorialna (oś priorytetowa VI); regionalny rynek 

pracy (oś priorytetowa VII); integracja społeczna (oś priorytetowa VIII). W ramach priorytetu 

pierwszego określono osie priorytetów: promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcie mobilności pracowników; promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją; inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprze rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

W priorytecie drugim określono oś priorytetową: promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. W ramach priorytety trzeciego wskazanego  

w Programie wymieniono oś priorytetową: promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem 

 i wszelką dyskryminacją. W ramach tej osi określono szczegółowe priorytety inwestycyjne takie jak: 

aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 

 i zwiększenia zatrudnienia; ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych i interesie ogólnym; 

wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych 

oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Wyżej wymienione 

cele i priorytety są zgodne z planowanymi w aktualizacji strategii i jednocześnie nadają jej ramy,  

w których można pozyskiwać środki na realizację przedsięwzięć określonych w strategii.  

 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
42

 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2012-2020 to program wnoszący wkład  

w realizację Strategii Europa 2020. W ramach Programu określono zasadnicze osie priorytetów: osoby 

młode na rynku pracy; efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

 W ramach osi drugiej określono osi priorytetów skierowane między innymi dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Określono działania na rzecz włączenia społecznego, walki  

z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją oraz na rzecz wzmocnienia zdolności 

instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego 

                                                 
42 https://www.power.gov.pl. 
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 oraz skuteczności administracji publicznej. Wśród celów w tym zakresie określono: poprawę jakości 

działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; poprawę 

zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych. W nowej Strategii zostaną uwzględnione częściowo cele określone  

w Programie, co umożliwi w przyszłości sprawniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2020
43

 

 Strategia ta, to dokument programowy o wielokierunkowym działaniu obejmujący obszary: 

ochrony środowiska; wzrostu gospodarczego; rozwoju społecznego w tym walki z ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym, edukacji, opieki zdrowotnej, sportu kultury. 

 W głównej mierze chodzi o zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta 

Nisko. W Strategii określono pięć celów strategicznych. Cel pierwszy to, przygotowanie terenów 

inwestycyjnych i rozwój przedsiębiorczości. W ramach tego celu określono między innymi zadania 

związane z łagodzeniem skutków ukrytego bezrobocia poprzez: dostosowanie oferty edukacyjnej 

i szkoleniowej do potrzeb rynku pracy; rozwój szkoleń; wdrożenie programu stażowego celem 

umożliwienia absolwentom odbycie praktyk; umożliwienie zmiany kwalifikacji; wykorzystanie 

zasobów i potencjału turystycznego dla pozyskania miejsc pracy. Cel drugi to, zapewnienie 

wszechstronnego rozwoju mieszkańców dzięki zagwarantowaniu wysokiej jakości kształcenia, 

doskonalenia umiejętności oraz kreowania postaw aktywności i zaangażowania społecznego.  

Cel trzeci to, pełny zakres infrastruktury technicznej poprawiający bezpieczeństwo i komfort życia 

mieszkańców, stymulujący rozwój gospodarczy i wpływający na ochronę walorów środowiska 

naturalnego. Cel czwarty to, poprawa estetyki i przestrzeni miejskiej i wiejskiej z zachowaniem jej 

dotychczasowej funkcjonalności lub nadaniem jej nowej. W tym celu określono w jednym z zadań 

budowę mieszkań socjalnych. Cel piąty związany jest z rozwojem funkcji turystycznych Gminy 

i Miasta Nisko w oparciu o posiadane zasoby infrastrukturalne, przyrodniczo-krajobrazowe 

i kulturalne. Z punktu widzenia nowej Strategii istotne są cele i obszary związane z niwelowaniem 

bezrobocia, rozwojem mieszkalnictwa w tym socjalnego.  

 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022
44

 

 Głównymi celami Programu są: zbudowanie spójnego i interdyscyplinarnego systemu 

wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie Gminy i Miasta Nisko; 

Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci z terenu Gminy i Miasta Nisko poza rodziną biologiczną. 

Celami operacyjnymi Programu są: poprawa jakości funkcjonowania i rozwój interdyscyplinarnego 

                                                 
43 Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/26//15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2020”. 
44 Załącznik do Uchwały Nr XIX/151/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022.  
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systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie Gminy i Miasta 

Nisko; zwiększenie dostępności i jakości wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – 

wychowawcze lub będących w kryzysie na terenie Gminy i Miasta Nisko. Zawarte w Programie cele 

 i działania są zbieżna z planowanymi w nowej Strategii.  

 

 Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020
45

 

 W Gminnym Programie cel główny określono jako: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy i wsparcia w okresie obowiązywania Programu. Natomiast cele szczegółowe 

Programu określono w następujący sposób: zwiększenie zakresu i skuteczności działań 

podejmowanych przez Zespół  Interdyscyplinarny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; zwiększenie dostępu i wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie do różnego rodzaju specjalistów i pomocy specjalistycznej; dążenie do zmiany postaw 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie 

działań informacyjno – edukacyjnych; podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli 

różnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nisku; zwiększenie skuteczności oddziaływania Programu poprzez systematyczny jego monitoring 

i ewaluację. Cele Programu są zgodne z planowanymi w nowej Strategii, w szczególności 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wspieraniu ofiar przemocy w rodzinie.  

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020
46

 

 Głównym celem Programu jest zapobieganie i ograniczenie używania narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. W zakresie realizacji tego celu 

w Programie wskazano na: podniesie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemu związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych; prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej; udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem 

narkomanii pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej; doskonalenie grup zawodowych 

podejmujących działania profilaktyczne i naprawcze w zakresie przeciwdziałania narkomani poprzez 

organizację szkoleń: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. 

W zakresie realizacji tych celów przewidziano zadania: zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; udzielenie 

                                                 
45 Załącznik do Uchwały Nr XLV/357/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020.  
46 Załącznik do Uchwały Nr XLV/358/2018r. Rady Miejskiej W Nisku z dnia 31.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020. 
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pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom i osobom z problemem narkomanii; prowadzenie 

działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież; wsparcie działalności instytucji, 

organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 

 i wykluczeniem społecznym oraz integrowania ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

Działania określone w programie są istotne i zgodne z planowanymi w nowej Strategii.  

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

i Miasta Nisko na rok 2020
47

 

 Do głównych celów określonych w Programie zaliczono: zapobieganie powstania problemów 

alkoholowych i zagrożeń społecznych w Gminie i Mieście Nisko; zapewnienie ciągłości działań  

o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym oraz doradczym dla osób uzależnionych od alkoholu, 

 a także ich rodzin; prowadzenie działań związanych z profilaktyką oraz rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych i współuzależnionych; promowanie 

zdrowego stylu życia; zapewnienie osobom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą 

 w rodzinie dostępu do świadczeń z zakresu psychoterapii, socjoterapii oraz rehabilitacji; ograniczenie 

spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Wyżej wymienione cele są 

zgodne z planowanym w nowej Strategii.  

. 

Program Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
48

  

 Program określa obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań i współpracy Gminy  

i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi. W Programie określono priorytetowe 

zadania publiczne wśród, którym wymieniono między innymi: pomoc społeczną i wsparcie rodzin 

 i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; ochronę i promocję 

zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym; działalność na rzecz dzieci i młodzieży; działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Wyżej wymienione obszary Priorytetowe wpisują się w działania i cele 

planowane w nowej Strategii. 

                                                 
47 Załącznik do Uchwały Nr XIX/152/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2020.  
48 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Program Współpracy 
Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok. 
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Podsumowując, wszystkie wyżej opisane i przedstawione programy, strategie od europejskich, 

poprzez krajowe, regionalne i lokalne będą miały wpływ na konstrukcję nowej Strategii oraz cele 

 i działania w niej określone. Nie będą one oczywiście jedynym dyrektywami mającymi wpływ 

na kształt Strategii. W połączeniu ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi występującymi na 

terenie Gminy i Miasta Nisko, będą tworzyły spójną koncepcję celów i działań nakierowanych na ich 

rozwiązanie z uwzględnieniem panujących trendów i tendencji w dziedzinie rozwiązywania 

problemów społecznych. Ponadto zagwarantują zgodność zaproponowanych celów i działań w nowej 

Strategii z programami, strategiami unijnymi, ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi.  

Z kolei otoczenie prawne zaprezentowane na początku części punktu 1 ukazuje ogrom zadań 

i obowiązków jaki spoczywają na Gminie w zakresie realizacji działań z obszaru społecznego oraz 

rozwiązywania i zapobiegania powstawaniu problemów społecznych. Nie jest to oczywiście 

wyczerpująca lista zadań i obowiązków nakładanych na Gminę, to samo dotyczy wyżej przytoczonych 

programów.  

 Poniżej w zbiorczej tabeli zostanie przedstawione otoczenie prawne i programowe istotne dla 

nowej Strategii.  
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Tabela 1. Otoczenie prawne i programowe istotne dla Strategii49 

Otoczenie prawne Otoczenie programowe 

1) Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 ratyfikowana przez 

Polskę w 1997 roku 

2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

5) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

6) Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

9) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

10) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

11) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 

12) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 

13) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

14) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

15) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

16) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

17) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym 

i o zmianie Kodeksu cywilnego 

18) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych 

19) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

20) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

21) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej 

22) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych 

23) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

24) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

25) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

1) Strategia Europa 2020 

2) Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 

3) Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia 

rozwoju kraju 

4) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

5) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

6) Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia Solidarności Społecznej 

7) Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 

8) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji 

9) Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020 

10) Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 

11) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

12) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

13) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 

2014-2020 

14) Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-

2022 

15) Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 

2018-2020 

16) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 

17) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2020 

18) Program Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020 

                                                 
49 Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów. 
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1.1. Przegląd zrealizowanych działań określonych w Aktualizacji Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko 
z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-
2020 
  

Na wstępie tego punktu należy stwierdzić, że Aktualizacja Strategii  rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na 

lata 2013-2020 została opracowana w listopadzie 2015 roku i przyjęta Uchwałą Nr XV/110/15 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2015 roku. Zaplanowane w Aktualizacji Strategii cele, działania 

 i wskaźniki zostały określone począwszy do 2016 roku. Tym samym ocena ich realizacji będzie 

rozpoczynała się od 2016 roku  

Dla zobrazowania zaplanowanych celów operacyjnych i kierunków działań do celów, które 

zostały osiągnięte lub są realizowane zostanie przedstawiona tabela nr 2.  

.
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Tabela 2. Zakres zrealizowanych i realizowanych działań zawartych w Aktualizacji Strategii na lata 2013-2020 począwszy od 2016 roku wraz 

z prognozą kontynuacji
50

 

Numer celu 

strategicznego 

projektowanych 

zmian  

Cele operacyjne 

projektowanych zmian  

Zakres zrealizowanych działań Niezrealizowane 

działania 

Potrzeba kontynuacji 

 I. Przeciwdziałanie 

skutkom 

długotrwałego 

bezrobocia i 

ubóstwa wśród 

mieszkańców 

Gminy i Miasta 

Nisko w 

szczególności 

klientów pomocy 

społecznej  

 

1. Wspieranie rodzin i osób w 

szczególności długotrwale 

bezrobotnych.  

1.  Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku. 
2. Udzielano poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 

rodzinom i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Nie zrealizowano 

w pełni wszystkich 

przewidzianych działań  

1. Nie realizowano 

projektów socjalnych. 
2. Nie realizowano 

projektów finansowych  

ze środków 
zewnętrznych w zakresie 

działań z szeroko 

rozumianej pomocy 
społecznej  

 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nisku. 

2. Udzielania poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego rodzinom i 
osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

2. Wspieranie rodzin i osób 

ubogich i zagrożonych 

ubóstwem. 

1. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

ubogim i zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielano poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 
rodzinom i osobom ubogim oraz  zagrożonym ubóstwem przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom ubogim i 

zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielania poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego rodzinom i 
osobom ubogim oraz  zagrożonym ubóstwem. 

3. Wzmacnianie aktywności i 

reintegracji społecznej i 

zawodowej osób pozostających 

bez pracy w tym osób 

bezrobotnych i korzystających 
z pomocy społecznej 

1. Podejmowano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku 

w zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji prac społecznie 

użytecznych, staży, prac interwencyjnych oraz innych form 

aktywizacji zawodowej. 

2. Zwierano kontrakty socjalne  ale nie tworzono projektów 
socjalnych na rzecz osób poszukujących pracy i bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej. 

3. Prowadzono reintegrację społeczną i zawodową osób 
korzystających z pomocy społecznej w Klubie Integracji Społecznej 

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku ale nie przy 

wykorzystaniu środków zewnętrznych i innych podmiotów i 
organizacji w tym pozarządowych.  

4. Nie poszukiwano  zewnętrznych źródeł finansowania w tym z Unii 

Europejskiej dla wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez osób 
korzystających z pomocy społecznej. 

 

 
 

 
 

1. Podejmowania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku w 

zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji prac społecznie 

użytecznych, staży, prac interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 

2. Zwierania kontraktów socjalnych  na rzecz osób poszukujących pracy i 
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 

3. Prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej osób korzystających z 

pomocy społecznej w Klubie Integracji Społecznej przy współpracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz przy wykorzystaniu środków 

zewnętrznych i innych podmiotów i organizacji w tym pozarządowych.  

4. Poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania w tym z Unii 
Europejskiej dla wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez osób 

korzystających z pomocy społecznej. 

Brak potrzeby kontynuacji: 

1. Realizacji projektów socjalnych instrument nie był wykorzystywany.  

                                                 
50 Opracowanie własne na podstawie danych ze Aktualizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020 oraz 
danych empirycznych. Ocena działań począwszy od 2016 roku.  
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II. Poprawa 

funkcjonowania w 

środowisku 

lokalnym osób 

bezdomnych 

i zagrożonych 

bezdomnością oraz 

pomoc osobom 

bezdomnych 

w wychodzeniu 

z bezdomności  

 

1. Wspieranie aktywności osób 

bezdomnych w procesie 
wychodzenia bezdomności. 

1. Prowadzono pracę socjalną z osobami bezdomnymi w tym w 

oparciu o kontrakt socjalny. 
2. Udzielano pomocy rzeczowej, finansowej oraz gorących posiłków 

dla osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3. Podejmowano współpracę ze schroniskami, noclegowniami oraz 
kierowano do nich osoby bezdomne w szczególności w okresem 

zimowym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań  

 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Prowadzenia pracy socjalnej z osobami bezdomnymi w tym w oparciu o 
kontrakt socjalny. 

2. Udzielania pomocy rzeczowej, finansowej oraz gorących posiłków dla osób 

bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
3. Podejmowania współpracy ze schroniskami, noclegowniami oraz 

kierowania do nich osób bezdomnych w szczególności w okresem zimowym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Przeciwdziałanie powstaniu 
bezdomności. 

1. Zwiększano zasoby gminnych  mieszkań socjalnych. 
2. Udzielano pomocy finansowej, prawnej i socjalnej (pracy 

socjalnej) dla osób zagrożonych bezdomnością 

1. Dalszego zwiększania zasobu gminnego mieszkań socjalnych. 
2. Udzielania pomocy finansowej, prawnej i socjalnej (pracy socjalnej) dla 

osób zagrożonych bezdomnością. 

III. Poprawa 

jakości życia osób 

niepełnosprawnie i 

przewlekle chorych 

 

1. Ograniczenie skutków 

niepełnosprawności i 
długotrwałej choroby. 

1. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej osobom i 

rodzinom osób niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Dostosowywano usługi opiekuńczych i specjalistyczne usług dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb outsourcing usług 
w tym próbowano zlecać je organizacjom pozarządowym. 

3. Prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań  

 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Udzielania pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej osobom i rodzinom 
osób niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb, outsourcing usług.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale 

chorymi i ich rodzinami.  

2. Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych. 

1. Kierowano osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem i 

schorzeniami sprzężonymi do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nisku. 

2. Próbowano rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  
3. Udostępniano informację o możliwych formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych za pośrednictwem 

Internetu i współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

 

1. Kierowania osób, chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi,  

niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nisku. 

2. Rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób długotrwale chorych  i niepełnosprawnych.  

3. Udostępniania informacji o możliwych formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych za pośrednictwem Internetu i 
innych mediów i współdziałania w tym zakresie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

Należy rozszerzyć/dodać: 

1. Możliwość organizowania opieki wytchnieniowej dla osób i członków 

rodzin wspierających ich na co dzień. 

IV. Dążenie do 

poprawy jakości 

życia osób 

starszych i w 

podeszłym wieku  

 

 1. Udzielano pomocy osobom starszym w postaci usług 

opiekuńczych w środowisku zamieszkania przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej lub podmioty realizujące je na jego zalecenie. 

2. Udzielano informacji osobom starszym i ich rodzinom 

o możliwych formach wsparcia, placówkach pomocowych w tym za 
pomocą Internetu.  

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
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3. Kierowano do Domów Pomocy Społecznej osób, które nie są 

stanie funkcjonować w środowisku domowym dotyczy to skrajnych 
sytuacji. 

1.Udzielania pomocy osobom starszym w postaci usług opiekuńczych w 

środowisku zamieszkania przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej lub podmioty realizujące je na jego zalecenie. 

2. Udzielania informacji osobom starszym i ich rodzinom o możliwych 

formach wsparcia, placówkach pomocowych w tym za pomocą Internetu.  
3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej osób, które nie są stanie 

funkcjonować w środowisku domowym dotyczy to skrajnych sytuacji.   1. Realizowano akcje i imprezy edukacyjno-kulturalne dla osób 

starszych przy udziale Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora. 

2. Zachęcano osoby starsze  do wspólnych spacerów, kontaktów z 
otoczeniem społecznym poprzez opiekunów środowiskowych. 

1. Realizowania akcji i imprez edukacyjno-kulturalnych dla osób starszych 

przy udziale Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora lub innych 
podmiotów i instytucji.  

2. Zachęcania osób starszych do wspólnych spacerów, kontaktów z 

otoczeniem społecznym poprzez opiekunów środowiskowych. 

Należy rozszerzyć/dodać: 

1. Stworzenie Dziennego Domu Seniora spełniającego oczekiwania 

środowiska lokalnego i potrzeb osób starszych. . 

V. Dążenie do 

zmniejszania 

występowania 

przemocy 

w rodzinie 

i ograniczanie 

negatywnych 

skutków przemocy 

w rodzinie 

 

1. Ograniczanie występowania 

przemocy w rodzinie. 

1. Podejmowano  działań interwencyjne, osłonowe  na rzecz ofiar 

przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzono ciągłą pracę socjalną z rodzinami doświadczającymi 
przemocy w rodzinie. 

3. Realizowano procedurę Niebieskiej Karty w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
4. Propagowano  informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

wśród mieszkańców. 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Podejmowania działań interwencyjnych, osłonowych na rzecz ofiar 

przemocy w rodzinie i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 
2. Prowadzenia ciągłej pracy socjalnej z rodzinami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie. 

3. Realizowania procedury Niebieskiej Karty w Gminnym Zespole 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 

grupach roboczych w tym w stosunku do osób podejrzanych i stosujących 

przemoc w rodzinie.  

4. Propagowania informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.  2. Poprawa funkcjonowania 

rodzin i osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

1. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, 

psychologicznej, schronienia osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy w rodzinie w tym poprzez działania projektowe.  

1. Udzielania pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, psychologicznej, 

schronienia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie i 
zagrożonych przemocą w rodzinie.  

Należy rozszerzyć/dodać: 

1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na inicjatyw (projekty) z zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.  

2. Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz społeczności lokalnej oraz 
osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

3. Podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi i Klubem 

Integracji Społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym 
realizacji zajęć edukacyjnych, samopomocowych, szkoleniowych dla osób 

zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie. 
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VI. Zapobieganie 

nasilania się 

zjawiska 

alkoholizmu i 

innych uzależnień  

 

1. Wspierania aktywności osób 

i rodzin w wychodzeniu z 
problemu alkoholizmu i innych 

uzależnień. 

 

1. Udzielano rodzinom i osobom z problemem alkoholizmu 

poradnictwa, pomocy finansowej i rzeczowej i pomocy w 
wychodzeniu z alkoholizmu.  

2. Kierowano na leczenie odwykowe osób z problemami 

alkoholowym do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nisku. 

3. Zlecano w małym stopniu działania  profilaktyczne, kampanie i 

akcji organizacjom pozarządowym. 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań, choć nie 

wszystkie w pełnym 

zakresie 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Udzielania rodzinom i osobom z problemem uzależnień, w szczególności 

alkoholizmem, poradnictwa, pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy w 
wychodzeniu z uzależnienia w tym realizacja pracy socjalnej na ich rzecz.  

2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z problemami alkoholowym do 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Nisku. 

3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii i akcji organizacjom 

pozarządowym z zakresie uzależnień  

 

VII. Zbudowanie 

spójnego systemu 

wsparcia dla 

rodzin z 

problemami 

opiekuńczo-

wychowawczymi 

 

1. Poprawa funkcjonowania i 

rozwój systemu wsparcia dla 

rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 

1. Wspierano rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról 

rodzicielskich oraz udzielano im pomocy specjalistycznej. 

2. Zwiększano kompetencję pracowników i osób pracujących z 
rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

3. Poprawiono jakości funkcjonowania Świetlić Środowiskowo-

Profilaktycznych oraz dostosowano je do obowiązujących 
wymogów.  

4. Współdziałano z instytucjami działającymi w obszarze dzieci i 

młodzieży w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 
dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 

5. Rozwinięto asystę rodzinną (asystent rodziny).  

 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 

1. Wspierania rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich oraz 

udzielania im pomocy specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, 

prawnej). 
2. Zwiększania kompetencji pracowników i osób pracujących z rodzinami 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

3. Poprawy jakości funkcjonowania Placówek Wsparcie Dziennego – Świetlic 
Środowiskowo Profilaktycznych. 

4. Współdziałania z instytucjami działającymi w obszarze dzieci i młodzieży 

w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem dziecka; sądem; 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 

5. Dalszego rozwoju asystentury rodzinnej. 

2. Przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci poza 

rodzinom biologiczną. 

1. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 
2. Prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami, w których 

występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz zatrudniano 

asystentów rodziny. 
3. Edukowano rodziny i osoby z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny 

w szczególności zagrożonych odebraniem dzieci i objętych nadzorem 
kuratora przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny. 

4. Kontynuowano współpracę i wymianę informacji pomiędzy 

podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 

2. Pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w których występują problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz dalsze zatrudnienie asystentów rodziny. 

3. Edukowania rodzin i osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w 

zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny w szczególności zagrożonych 
odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, udział w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej w Nisku.  
4. Kontynuowania współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami 

pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 

5 Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających pomocy rodziny 

wspierającej.   
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Z danych i analiz zawartych w tabeli nr 2 wynika, że zaplanowane cele strategiczne i  kierunki działań 

zaplanowane  w Aktualizacji Strategii (…) na lata 2013-2020 zostały w większości zrealizowane  

z założeniem, że analiza dotyczy lat 2016-2020 tj. okresu zaplanowanego w Aktualizacji Strategii.  

W większości przypadków istnieje potrzeba kontynuacji w tym zakresie działań w nowym okresie 

Strategicznym tj. 2021 – 2025, przy uzupełnieniu ich o założenia określone w Gminnych programach.    

2. Diagnoza kluczowych obszarów i cech społeczno – demograficznych 
Gminy i Miasta Nisko  
 

Zaprezentowanie, krótkiej charakterystyki kluczowych obszarów i cech społeczno –

demograficznych Gminy i Miasta Nisko jest ważne z punktu widzenia zdefiniowania celów 

i niezbędnych kierunków działań do nich w nowej Strategii. Poniższa charakterystyka będzie 

bazowała na danych, za lata 2015-2018  z uwzględnieniem nowszych danych w przypadku ich 

dostępności. W ramach charakterystyki zostaną przedstawione następujące obszary: demografia; rynek 

pracy; zasoby mieszkaniowe; ochrona zdrowia; edukacja i opieka nad dzieckiem; bezpieczeństwo 

publiczne; pomoc społeczna. 

2.1 Demografia  
 

Gmina i Miasto Nisko jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie podkarpackim w 

powiecie niżańskim. Siedzibą Gminy i Miasta jest Nisko. Obszar gminy zajmuje 142,44 km
2
 i liczy  

6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. W ramach Gminy  

i Miasta Nisko wyodrębnione są osiedla: Osiedle nr 1 Centrum; Osiedle nr 2 Centrum; Osiedle nr 3 

Barce; Osiedle nr 4 Malce; Osiedle nr 5 Warchoły; Osiedle nr 6 Podwolina; Osiedle nr 7 Moskale; 

Osiedle nr 8 PGO; Osiedle nr 9 Tysiąclecia
51.

 

Jeżeli chodzi o strukturę ludności to, jest ona zawarta w tabeli nr 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 http://www.nisko.pl i https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2437. 

http://www.nisko.pl/
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Tabela 3. Ludność w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018
62

 

  

 Z danych zawartych w tabeli nr 3 wynika, że liczba ludności w Gminie i Mieście Nisko w latach 

2015-2018 utrzymuje się na podobnym poziomie, jednak z niewielką tendencją spadkową. W 2015 

roku liczba ludności wynosił 22 422 osób, czyli o 9 osób mniej niż w 2018 roku. Uzupełniając te dane, 

o rok 2019, w którym to liczba ludności Gminy i Miasta Nisko wynosiła 22 358
 
należy stwierdzić, 

 że trend spadkowy liczby ludności utrzymuje się. Jeżeli chodzi o podział ludności Gminy i Miasta 

Nisko ze względu na płeć, to statystycznie więcej jest kobiet i jest to stały trend w analizowanych 

                                                 
52 M- Mężczyzna. 
53 K- Kobieta. 
54 W osobach. 
55 14 lat i mniej. 
56 15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni. 
57 Ludności Gminy i Miasta Nisko ogółem.  
58 Różnica między liczbą urodzeń żywych a liczba zgonów ogółem.  
59 Różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie na 1000 osób.  
60 Różnica między liczbą osób, które przybyły na stałe do danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie a liczbą osób, które 
wyjechały na stałe z danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie. 
61 Miara zagęszczenia ludności na określonym terytorium w danym momencie czasu wyrażona w osobach na 1 km kw.  
62 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2437. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne.   

Nazwa kategorii  Lata   

2015 2016 2017 2018 

Ogółem M52 K53 Ogółem M  K Ogółem M  K Ogółem M K 

Ludność54  

 

22 422 10 987 11 435 22 391 10 966 11 425 22 412 10 951 11 461 22 413 10 933 11 480 

Nisko Miasto 

 

15 423 7 535  7 888 15 353 7 490 7 863  15 355  7 485  7 870 15 359  7 480 7 879 

Nisko Wieś 

 

6 999 3 452 3 547  7 038  3 476 3 562  7 057 3 466 3 591  7 054 3 453  3 601 

Wiek przedprodukcyjny55  

 

3 028  1 559  1 469 3 031 1 549 1 482 3 049 1 545 1 504 3 072 1 559 1 513 

Wiek produkcyjny56  15 789  8 273 7 516 15 604 8 203 7 401 15 428  8 122 7 306 15 240 8 041 7 199  

Wiek poprodukcyjny 
 

3 605 1 155 2 450 3 756 1 214 2 542 3 935 1 284 2 651 4 101 1 333 2 768 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

 

24,0 

 

 

  

25,2  

   

26,7 

   

28,1 

  

Współczynnik obciążenia 

demograficznego osobami 

starszymi (osoby) 

17,8   18,7   19,7   20,7   

Udział procentowy 

(%)ludności w wieku 

przedprodukcyjnym 
w stosunku do ludności 

ogółem57 

16,8   16,6   16,6   16,5   

Udział procentowy (%) 

ludności w wieku 
produkcyjnym w stosunku do 

ludności ogółem 

 

67,1 

   

66,6 

   

65,8 

   

65,2 

  

Udział procentowy (%) 
ludności w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności ogółem 

 
16,1 

   
16,8 

   
17,6 

   
18,3 

  

Przyrost naturalny ogółem58 12 7 5 4 1 3 54 17 37 40 16 24 

Przyrost naturalny59dla Niska 

na 1000 ludności 

0,53   0,18   2,41   1,79   

Saldo migracji na pobyt 

stały60 dla Niska 

   -33   -22   -46   

Zawarte małżeństwa   107   135   120   125   

Gęstość zaludnienia61  157   157   157   157   
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latach, jak również z 2019 roku. W 2018 roku kobiet było więcej w stosunku do mężczyzn o 547. 

Udział procentowy mężczyzn wynosił 48,8% a kobiet 51,2% wśród ogółu mieszkańców w 2018 roku. 

Przeważającą liczbę mieszkańców stanowią mieszkańcy miasta jest, to 68,52% ogółu mieszkańców 

 w stosunku do 31,48% mieszkańców wsi (dane za 2018 rok). Jeżeli chodzi o podział mieszkańców 

Gminy i Miasta Nisko ze względu wiek, to przeważają osoby w wieku produkcyjnym, następnie są 

osoby w wieku poprodukcyjnym, a najmniej liczniejszą grupą są osoby w wieku przedprodukcyjnym. 

W latach 2015-2018 niewielką tendencję wzrostową wykazuje liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym, czyli liczba osób, która będzie za jakiś czas wchodziła na rynek pracy.  

Znaczą tendencję spadkową wykazuje liczba osób w wieku produkcyjnym. Ich liczba zmalała w 2018 

roku o 549 osób w stosunku do 2015 roku. Trend ten również utrzymuje się w 2019 roku i jest jeszcze 

większy. W 2019 roku było osób w wieku produkcyjnym jedynie 14 999
 
. Rośnie natomiast stale 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W 2018 roku zwiększyła się ona o 837 osób w stosunku do 

2015 roku. Łącznie w 2018 roku osób w wieku poprodukcyjnym było 4101. W 2019 roku było już 

osób w wieku poprodukcyjnym 4291. Z kolei liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym stale rośnie i w 2018 roku wynosiła 28,1, a w 2019 roku przyjęła wartość 

29,9. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi stale rośnie i w 2018 roku przyjął 

wartość 20,7. Rośnie również procentowy udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku od 

ogółu mieszkańców Gminy i Miasta Nisko i wynosił w 2018 roku 18,3%, a w 2019 roku 19,2%. 

Procentowemu wzrostowi liczby osób w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do ogółu mieszkańców, 

towarzyszy stały spadek udziału procentowego liczby osób w wieku przedprodukcyjnym  

i produkcyjnym. Tym samym populacja mieszkańców Gminy i Miasta Nisko stale się starzej.  

 Przyrost naturalny dla Gminy i Miasta Nisko jest dodatni, to znaczy, że więcej osób się rodzi niż 

umiera. Tendencja ta jest narastająca począwszy od 2015 roku, choć ponownie od 2018 roku 

obserwuje się w tym zakresie tendencję spadkową.  

 

 Negatywną tendencją dla Gminy i Miasta Nisko jest saldo migracji, które jest ujemne.  

Więcej osób się wymeldowuje z Gminy i Miasta Nisko niż melduje na pobyt stały. Jeżeli chodzi  

o zawarte małżeństwa, to liczba zawieranych małżeństwa w 2016 roku wzrosła i wynosiła 135, po 

czym znów zaczęła spadać, a w 2019 roku było ich 92. Gęstość zaludnienia dla Gminy i Miasto Nisko 

jest na stałym poziomie i wynosi 157 osób na 1 km
2.
. 

 Podsumowując, powyższą analizę należy stwierdzić, że liczba ludności Gminy i Miasta Nisko 

maleje. Wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, maleje w wieku produkcyjnym 

i nieznacznie rośnie w wieku przedprodukcyjnym. Przyrost naturalny jest dodatki, a saldo migracji 

ujemne. Obciążenie demograficzne dla Gminy i Miasta Nisko stale rośnie. Uwzględniając również 

skalę migracji zagranicznych zarobkowych i innych, których nie widać w oficjalnych statystykach, 

należy przyjąć, że ludność Gminy i Miasta Nisko stale się starzeje. W konsekwencji będzie 

prowadziło to, do problemów z zagwarantowaniem osobom w podeszłym wieku odpowiedniej opieki 
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w miejscu ich zamieszkania lub systemie dziennych domów seniora. Uwzględniając jeszcze 

wydłużające się przeciętne dalsze trwanie życia
63

 w Polsce i w województwie podkarpackim, które  

w 2018 wynosiło dla osób w wieku 65 lat: kobiet 21 lat; mężczyzn 16,6 lat 
64

, należy stwierdzić, że 

wsparcie dla osób w podeszłym wieku będzie jednym z priorytetowych zadań dla Gminy i Miasta 

Nisko. Ponadto istotne jest odwrócenie ujemnego salda migracji, promowania dzietności  

oraz stworzenia warunków do rozwoju i pracy ludzi młodych, zwłaszcza w wieku przedprodukcyjnym 

 i produkcyjnym.   

2.2. Rynek pracy 
 

 Rynek pracy, to struktura, w której z jednej strony znajdują się pracodawcy a z drugiej 

pracownicy. Rynek pracy charakteryzuje się podażą i popytem na pracę. Pracownicy tworzą podaż 

pracy, czyli oferują swoją pracę posiadając określone kwalifikacje. Pracodawcy z kolei tworzą popyt 

na pracę, czyli oferują miejsca pracy dla pracowników o określonych przez nich kwalifikacjach. 

 Na rynku pracy powstaje rozbieżność pomiędzy popytem na pracę a podażą na nią. W taki sposób 

tworzy się właśnie bezrobocie, podaż przewyższa popyt. Oczywiście, w każdej tego typu konstrukcji 

jest określona liczba osób, które nie chcą pracować, pomimo tego, że praca dla nich by się znalazła na 

rynku pracy. Pewnym stanem idealnym, jest w tym ujęciu, tak zwana naturalna stopa bezrobocia, 

która może być pozytywna dla struktury rynku pracy.  

 Rynek pracy w węższym ujęciu, tworzą przedsiębiorcy, pracownicy oraz różnego rodzaju 

instytucji państwowe, samorządowe, które starają się na niego wpływać, ograniczając bezrobocie  

lub kształtując system edukacji, kwalifikacje pracowników i dostosowując je do jego potrzeb.  

 Przedsiębiorcy starają się maksymalizować zyski, konkurując na rynku lokalnym, globalnym, 

przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów własnych, w tym kosztów pracy. Pracownicy z kolei,  

chcą przy jak najmniejszym nakładzie pracy osiągnąć jak największe wynagrodzenie. Instytucje 

państwowe, samorządowe starają się wpływać na rynek pracy, w taki sposób, aby jak największa 

liczba osób pracowała leganie, odprowadzała i płaciła podatki, a tym samym zmniejszać wydatki na 

świadczenia socjalne dla osób niepracujących. Kształtowanie rozważnej polityki socjalnej, może 

natomiast pozytywnie wpływać na rynek pracy, powodując większą podaż pieniądza na rynku i tym 

samym pozytywnie wpływać na wysokość płacy pracowników i wyższy poziom wpływów 

podatkowych z konsumpcji dóbr.  

Charakterystykę podmiotów gospodarczych w Gminie i Mieście Nisko zawiera tabela nr 4. 

 

 

 

                                                 
63

 To średnia liczba lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x przy założeniu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice 

trwania życia. GUS.  
64 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.  
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Tabela 4. Charakterystyka podmiotów gospodarczych w Gminie i Mieście Nisko w latach 

2015-201965 

Nazwa kategorii  Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą według PKD66 2007 

1 417 1 401 1 387 1 431 1 498 

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane 

według PKD 2007 

 

160 

 

140 

 

124 

 

175 

 

167 

Podmioty gospodarcze wyrejestrowane według 
PKD 2007 

146 137 131 125 79 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym  

 

9,2 

 

9,40 

 

9,41 

 

9,80 

 

10,40 

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
116,8 117,3 117,9 121,7 129,0 

Podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności 78 78 78 79 83 

Spółdzielnie ogółem 10 10 10 8 8 

Spółki handlowe- sektor prywatny- ogółem  58 60 59 49 51 

Spółki cywilne ogółem 109 110 114 116 117 

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne  8 8 8 8 8 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 4 wynika, że w Gminie i Mieście Nisko występuje duża liczba 

podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących własną działalności gospodarczą. 

Nastąpił w latach 2015-2019 przyrost liczby osób fizycznych prowadzących własną działalność 

gospodarczą. Przyrost wyniósł 81 osób porównując rok 2015 z rokiem 2019. Jeżeli chodzi o różnicę  

w zakresie nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych, to występuje 

przewaga nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nad wyrejestrowanymi podmiotami 

gospodarczymi. Wskaźnik liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób 

w wieku produkcyjnym, wykazuje niewielką tendencję wzrostowo i w 2019 roku wynosił 10,4. 

Podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym było w 2015 roku 116,8 

a w 2019 roku było ich już 129. Nastąpił również nieznaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru na 1000 ludności. W Gminie i Mieście Nisko działało w 2019 roku  

8 spółdzielni, 51 spółek handlowych, 117 spółek cywilnych. Liczba spółdzielni, spółek handlowych 

 i cywilnych jest stabilna i nie nastąpiły w ich liczbie znaczące zmiany w latach 2015-2019.  

W zakresie liczby gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2015 – 2019 nie 

nastąpiła żadna zmian i jest ich wciąż 8.  

 W Gminie i Mieście Nisko dominują podmioty gospodarcze zatrudniające małą liczbę 

pracowników tj. w przedziale od 0-9 pracowników. Nieliczne podmioty gospodarcze zatrudniają dużą 

liczbę pracowników tj. w przedziale 50-249 pracowników w 2019 roku było 8 takich podmiotów
67

. 

Tym samym podmioty gospodarcze w większości to, małe przedsiębiorstwa, często jednoosobowe. 

Dużych przedsiębiorstw zatrudniającą dużą liczbę pracowników jest niewiele.  

 Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej PKD 2007 w Gminie i Mieście Nisko dominuje 

pozostała działalność gospodarcza oraz przemysł i budownictwo. Najmniejszą grupę stanowi 

                                                 
65 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2437.  GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne 
66 Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej  
67 http://stat.gov.pl/bdl. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne.  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2437
http://stat.gov.pl/bdl
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rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo. Dużą liczbę podmiotów gospodarczych stanowią również podmioty 

gospodarcze zajmujące się handlem, gastronomią, usługami.   

 W Gminie i Mieście Nisko mieści się również Garnizon wojskowy - 3 batalion inżynieryjny, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień. Gmina i Miasto Nisko jest miastem powiatowym i z tego względu 

występuje na jej terenie wiele instytucji gminnych i powiatowych w tym: Sąd Rejonowy; Komenda 

Powiatowa Policji; Powiatowe Centrum Rodziny; Prokuratura Rejonowa, Powiatowy Urząd Pracy 

 w Nisku, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.  

 Wszystkie wyżej wymienione podmioty mają pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy z uwagi 

na to, że generują miejsca pracy. Pomimo znacznej liczby podmiotów gospodarczych, instytucji 

powiatowych, samorządowych w Gminie i Mieście Nisko występują w dalszym ciągu wysokie 

wskaźniki bezrobocia, duża liczba osób jest bez pracy lub jej poszukuje.  

 Wielu mieszkańców Gminy i Miasta Nisku znajduje się w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nisku. Skala bezrobocia występującego w Gminie i Mieście Nisko zawarta jest w tabeli nr 5.  

 

Tabela 5. Skala zjawiska bezrobocia w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2020
68

 

 

 Z przedstawionej tabeli wynika, że liczba osób bezrobotnych w Gminie i Mieście Nisko 

systematycznie maleje począwszy od 2016 roku. Spadek liczby osób bezrobotnych w latach 2016-

2019 wydaje się być znaczący. Liczba osób bezrobotnych zmalała w 2019 roku o 279 osób  

w stosunku do 2015 roku. Zmalała również liczba osób z prawem do zasiłku, ich procentowy udział  

w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosił w 2019 roku 20,68%.  W strukturze osób bezrobotnych 

nadal w większej liczbie występują kobiety, ich udział w liczbie osób bezrobotnych w Gminie  

i Mieście Nisko wynosił 57,83% w 2019 roku. Procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej 

liczbie mieszkańców Gminy i Miasto Nisko w wieku produkcyjnym
70

 w 2018 wynosi 7,73%
71

.  

Jednak z uwagi na stan pandemii, który wystąpił w związku z COVID -19 i częściowym zamrożeniem 

gospodarki oraz powrotami zagranicznymi, liczba osób bezrobotnych znacząco wzrosła w 2020 roku. 

Wzrost liczby osób bezrobotnych może być stanem przejściowym, choć zaburza trend malejącej 

liczby osób bezrobotnych w analizowanych latach.  

                                                 
68 https://nisko.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy. PUP Nisko. Opracowanie własne.  
69 W osobach.  
70 15 - 64 dla mężczyzn i 15-59. Liczba tych osób wynosiła w 2018 roku 15 428. 
71 Otrzymany udział procentowy nie należy mylić ze stopą bezrobocia. Obrazuje on jedynie udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób 

w wieku produkcyjnym dla Gminy i Miasta Nisko.  

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 Do 31 maja 

2020 

Liczba osób bezrobotnych 

ogółem69  

1372 1402 1270 1193 1098 1218 

Liczba bezrobotnych z prawem 

do zasiłku ogółem 

257 251 231 221 226 261 

Liczba bezrobotnych kobiet 

ogółem 

705 759 690 668 635 703 

https://nisko.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
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 Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia
72

 występującą w powiecie niżańskim w porównaniu 

do województwa podkarpackiego i Polski, to przedstawia ją wykres nr 1.  

 

Wykres 1. Stopa bezrobocia dla Polski, województwa podkarpackiego, powiatu 

niżańskiego w latach 2015-2019 w %
73

 

 

 Z przytoczonego wykresu wynika, że stopa bezrobocia dla powiatu niżańskiego jest nadal 

wysoka w porównaniu jej ze wskaźnikiem dla Polski i województwa podkarpackiego.  Następuje jej 

powolny spadek w latach 2015-2019. Tym samym wydaje się, że instrumenty rynku pracy zaczynają 

odnosić efekty (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie zatrudnienia, środki na 

podjęcie działalności gospodarczej).Wpływ mają również na to, transfery świadczeń socjalnych, które 

pozwalają części osób, głównie kobiet, pozostać poza rynkiem pracy bez formalnej rejestracji jako 

osoby bezrobotnej. Sytuacja pandemii w 2020 roku spowodował jednak wzrost stopy bezrobocia  

w tym roku.  

 W Gminie i Mieście Nisko swoją siedzibę ma Powiatowy Urząd Pracy, który stara się aktywnie 

wpływać na lokalny rynek pracy oraz wspierać osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy współdziała w tym zakresie z Gminą i Miastem Nisko np. przez organizację 

robót publicznych, prac społecznie użytecznych.  

 Podsumowując, w Gminie i Mieście Nisko występuje duża liczba podmiotów gospodarczych, 

które w większości przypadków są małymi podmiotami zatrudniającymi niewielu pracowników, a ich 

wpływ na wzrost zatrudnienia nie jest duży. 

 Dużych podmiotów zatrudniających wielu pracowników jest niewiele. Ma to, realny wpływ  

na wysokie wskaźniki bezrobocia i osób pozostających bez pracy. Liczba osób bezrobotnych 

w Gminie 

                                                 
72 Stopa bezrobocia jest to wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (suma osób 

pracujących i poszukujących pracy). 
73 https://nisko.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy. PUP Nisko. Opracowanie własne. 
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 i Mieście Nisku systematycznie maleje, stopa bezrobocia dla powiatu niżańskiego nieznacznie ale 

również. Tym samym na rynku pracy zaczyna widać pozytywne tendencje w zakresie zatrudnienia  

i pojawiających się ofert pracy, jak również środków finansowych na realizację programów 

aktywizacyjnych w tym pochodzących z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Poprawiającą się 

sytuację na rynku pracy zaburzył stan pandemii związany z COVID -19, który wyhamował pozytywne 

trendy na rynku pracy, również w Gminie i Mieście Nisko.  

Uwzględniając powyższe nadal będzie potrzeba współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Gminą 

i Miastem Nisko oraz jej jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w tym przedsiębiorcami 

w zakresie realizacji programów rynku pracy i zatrudnienia.  

2.3. Zasoby mieszkaniowe  
 
 Zasoby mieszkaniowe w danej gminie są istotne z punktu widzenia możliwości zamieszkania             

w niej i rozwoju danej gminy. Ponadto, są istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 

socjalnego dla mieszkańców gminy i przeciwdziałania powstawaniu bezdomności. Posiadanie 

zasobów mieszkaniowych przez gminę, jest również ważne dla realizacji obowiązków ustawowych  

w tym dostarczania lokali i pomieszczeń, mieszkań socjalnych oraz tworzenia zasobu mieszkań 

chronionych dla osób usamodzielnianych. Stan zasobów mieszkaniowych w Gminie i Mieście Nisko 

został przedstawiony w tabeli nr 5.  

 

Tabela 6. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w Gminie i Mieście Nisko w latach 

2015-2018
74

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 

Budynki mieszkalne w Gminie  4 898 4 940 4 966 5 018 

Mieszkania ogółem  7 105 7 155 7 183 7 244 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 609 817 617 151 621 696 628 777 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 85,8 86,3 86,6 86,8 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w 
m2 27,2 27,6 27,7 28,1 

Mieszkania na 1000 mieszkańców  316,9 319,5 320,5 323,2 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że liczba mieszkań w Gminie i Mieście Nisko stale się 

zwiększa. Budynków mieszkalnych przybyło o 29 w 2018 roku w stosunku do 2015 roku.  Natomiast, 

samych mieszkań przybyło o 139 w 2018 roku w stosunku do 2015 roku. Rośnie również 

powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem.  Zwiększa się także, powierzchnia  poszczególnych 

mieszkań i przeciętna powierzchnia mieszkań w metrach kwadratowych na osobę. Wzrasta także 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Gminie i Mieście Nisko.  

 Precyzując dane zawarte w tabeli nr 6 oraz uszczegółowiając je, należy odwołać się do zasobu 

mieszkaniowego będącego w dyspozycji Gminy i Miasta Nisko, co zostało zawarte w tabeli nr 7. 

 

                                                 
74 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne.  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Tabela 7. Infrastruktura mieszkaniowa będąca w zasobie Gminy i Miasta Nisko w latach 

2015-2018
75

 
Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 

Liczba mieszkań w zasobie gminnym 
(komunalne) ogółem76  

145 142  134 

Liczba lokali socjalnych  32 29 18 21 

Liczba mieszkańców (mieszkań) 

wykazujących zadłużenia za mieszkania 
w zasobach gminnych  

51 78  47 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 7 wynika, że liczba mieszkań będących w zasobie gminnym stale 

maleje, w szczególności dotyczy to, mieszkań komunalnych. Maleje również liczba mieszkań 

socjalnych będących w dyspozycji Gminy i Miasta Nisko. Z tabeli nr 7 wynika również to, że duża 

część mieszkańców nie reguluje swoich zobowiązań w opłatach mieszkaniowych. Liczba osób 

wykazujących zadłużenia w opłatach mieszkaniowych stopniowo maleje. Jest, to ważne z punktu 

widzenia kosztów zastępczych ponoszonych przez Gminę i Miasta Nisko.  

 Jak wynika ze sprawozdania z działalności Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

w Nisku za 2017 rok
77

: złożono 11 pozwów o zapłatę; skierowano 42 wnioski o wszczęcie egzekucji 

komorniczej; skierowano 1 pozew o eksmisję. W 2018 roku był orzeczone przez Sąd 3 eksmisje  

w tym 2 z powodów zaległości w opłatach za mieszkanie  z lokali mieszkalnych w zasobach 

gminnych
78

. Z kolei wartości zadłużeń w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych  

w 2016 roku wynosiła 517, 2 tys. zł, a w 2018 roku było to 194,7 tys. zł
79

. Tym samym wartość 

zadłużenia zmalała.  

 Osoby i rodziny spełniające określone kryteria
80

 mogą otrzymywać dodatki mieszkaniowe 

wypłacane przez Gminę i Miasto Nisko. W roku 2015 wypłacono 1 879 (liczba wypłat) dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 336 922 zł. Natomiast w 2018 roku wypłacono 1 278 dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 255 205 zł
81

. Tym samy liczba przyznanych i wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych systematycznie malała.  

 W zasobach Gminy i Miasta Nisko brak jest instytucji, podmiotu lub placówki, która 

gwarantowałaby pomoc w postaci schronienia dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. 

Osoby bezdomne zazwyczaj trafiają do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, z którego są kierowane 

do schronisk, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę w danym roku na świadczenie 

tego rodzaju usług. Wybór podmiotu świadczącego usługi jest prowadzony w trybie zapytania 

ofertowego. Wydatki z tytuły umieszczenia w nich osób bezdomnych  pokrywane są  z budżetu 

                                                 
75 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne. 
76 Określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj.: Dz. U z 5 listopada 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.). 
77 Sprawozdanie za rok 2017 z działalności Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej z dnia 4.04.2018. 
78 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne. 
79 Tamże.  
80 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne 
81 Zobacz - art. 97 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, przy czym części opłat za pobyt w schronisku może ponosi 

osoba kierowana o ile posiada własny dochód
82

.  

 W Gminie i Mieście Nisko brakuje mieszkań chronionych, treningowych, które byłyby użyteczne 

dla osób podlegających procesowi usamodzielniania, doznających przemocy w rodzinie lub 

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.  

 Podsumowując, ogólnie w Gminie i Mieście Nisko przybywa mieszkań i budynków 

mieszkalnych, zwiększa się ich ogólna powierzchnia oraz wzrasta liczba mieszkań na 1000 

mieszkańców. W zasobie Gminy i Miasto Nisko znajdują się zarówno mieszkania komunalne jak 

 i socjalne. Mieszkań komunalnych sukcesywnie ubywa, co dotyczy głównie tych, które znajdują się 

w obrębie spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkań socjalnych ubyło. Gmina i Miasto Nisko wspiera 

osoby w pokryciu kosztów utrzymania mieszkań poprzez dodatki mieszkaniowe. 

Pomimo tych działań, pojawiają się osoby, które z uwagi na problemy z alkoholem, przemoc lub inne 

przyczyny stają się bezdomne. Na terenie Gminy i Miasta Nisko brak jest schroniska dla bezdomnych, 

noclegowni, ogrzewalni a osoby bezdomne kierowane są tego typu placówek znajdujących się 

 w innych miastach. Brak jest również mieszkań chronionych.   

2.4. Ochrona zdrowia 
 
 Dla zapewnienia niezbędnych usług zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Nisko 

konieczny jest dostęp do placówek służby zdrowia, personelu medycznego, aptek oraz innych 

ośrodków dbających o zdrowie mieszkańców. Dostęp to placówek służby zdrowia i dystrybuujących 

leki jest w tym zakresie istotny. Tabele nr 8 zawiera podstawowe informacje w tym zakresie. 

  

Tabela 8. Charakterystyka dostępności mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do placówek 

służby zdrowia, aptek w latach 2015-2019
83

 Nazwa kategorii  Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Apteki ogółem 7 8 8 8 8 

Magistrowie farmacji pracujący w 

aptekach i punktach aptecznych 
12 13 13 13 12 

Liczba ludności przypadającą na aptekę 
ogólnodostępną  

3 203 2 799 2 802 2 802 2 795 

Przychodnie ogółem 15 14 16 15 14 

Praktyki lekarskie na wsi  1 1 1 1 1 

Przychodnie na 10 tys. ludności   7 6 7 7 6 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna- 

porady lekarskie ogółem  
198 955 192 424 202 755 202 643 203 467 

Podstawowa opieka zdrowotna -porady 

ogółem 103 769 96 193 106 027 108 936 110 538 

 

                                                 

 
 
83 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. GUS baza danych regionalnych. Opracowanie własne. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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 Z tabeli 8 wynika, że w Gminie i Mieście Nisko jest wystarczający zasób aptek. W 2019 roku 

było 8 aptek, w których zatrudnionych było 12 magistrów farmacji, liczba osób przypadającą na jedną 

aptekę wynosiła 2 795. 

 Zmniejszyła się tym samym liczba osób przypadających na jedną aptekę w Gminie i Mieście 

Nisko w stosunku do 2015 roku o 408 osób. Jeżeli chodzi o przychodnie to, było ich w 2019 roku 

łącznie 14, a na 10 tys. mieszkańców przypada 6 przychodni. Liczba porad lekarskich udzielanych dla 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko generalnie rośnie, co świadczy o większej liczbie udzielnych 

świadczeń i dostępności do usług i porad medycznych. Do najważniejszych placówek opieki 

zdrowotnej w Gminie i Mieście Nisko możemy zaliczyć: Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-

Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Nisku; Domową opiekę medyczną w Nisku; 

Dział Diagnostyczny; Dział Fizjoterapii; Profesjonalna Fizjoterapia; Centrum Logopedyczne; 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Przychodnia Nisko; Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Nr 3 w Nisku; hospicjum domowe; Podstawowa Opieka Zdrowotna; Poradnie 

Specjalistyczne (laryngologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgiczna, 

ortopedyczna, dermatologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, logopedyczna, 

gastrologiczna, urologiczna, stomatologiczna); Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Nisku; Przychodnie Medycyny Rodzinnej; Przychodnie Rehabilitacyjne.; Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska; Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Rzeszowie Filia 

w Nisku; Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego; Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku; 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – 

Pozytywka. Z porad wyżej wymienionych placówek korzystają zarówno mieszkańcy Gminy i Miasta 

Nisko jak i również gmin ościennych. 

 W Gminie i Mieście Nisko funkcjonuje również Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego 

Krzyża. Szpital w Nisku dysponuje oddziałami: wewnętrznym; chirurgicznym; blokiem operacyjnym; 

intensywnej terapii; ginekologiczno-położniczym; dziecięcym; noworodkowym. W ramach szpitala 

funkcjonuje: izba przyjęć; pomoc nocna i świąteczna; laboratorium analityczne; pracownie 

diagnostyczne; dział fizykoterapii; poradnie specjalistyczne. Szpital zapewnia usługi lecznicze dla 

mieszkańców z całego powiatu
84

.  

 Oprócz wyżej wymienionych placówek opieki zdrowotnej występują również gabinety prywatne, 

w których lekarze świadczą usługi i porady za odpłatnością. W Gminie i Mieście 

 Nisko funkcjonuje również prywatny transport medyczny, z którego usług można korzystać w ramach 

pojawiających się potrzeb. Ponadto w Nisku istnieje możliwość korzystania z prywatnych usług 

opiekuńczych i specjalistycznych dla osób w podeszłym wieku i z problemami zdrowotnymi.  

 Podsumowując, dostęp do usług medycznych i służby zdrowia dla mieszkańców Gminy i Miasta 

Nisko wydaje się być wystarczający. Brakuje natomiast; długoterminowej opieki pielęgniarskiej, 

hospicjum domowego; zakładu opiekuńczo-leczniczego; domu pomocy społecznej, placówki 

dziennego pobytu dla seniorów.  

                                                 
84 http://www.szpital-nisko.pl/uslugi-poradnie.html#chir_onk. Opracowanie własne.  

https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4988424&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4988424&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4987329&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989261&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989263&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4573531&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4589905&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4562878&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4566044&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4566044&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4566044&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4598494&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989264&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989262&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989262&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989262&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4570635&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4568046&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4568046&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4981501&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4981501&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4989265&c1=9&c1p=1812&c1g=1812054
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2.5. Edukacja i opieka nad dziećmi  
 

 System edukacji w Gminie i Mieście Nisko oparty jest o żłobek, przedszkola, szkoły 

podstawowe. Ponadto w Gminie i Mieście Nisko funkcjonują szkoły zawodowe ,średnie oraz szkoły 

wyższe. System edukacji w Gminie i Mieście Nisko został zawarty w tabeli nr 9. 

 

Tabela 9. System edukacji w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018
85

  

Nazwa kategorii  Lata 

2015 2016 2017 2018 

Wychowanie przedszkolne razem Przedszkola  

12 12 14 12 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
ogółem  8 7 8 6 

Oddziały (klasy, grupy); ogółem 

13 12 11 8 

Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 215 214 193 157 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 

wieku 3-6 lat ogółem 771 746 734 726 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 objętych 

wychowaniem przedszkolnym w %  74,8 83,4 91,2 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym; na wsi; dzieci w wieku 3 - 6 lat %  41,3 43,5 60,5 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 
na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 771 734 813 877 

Szkoły podstawowe 

8 8 8 8 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w 

osobach 
1 203 1 134 1 299 1 433 

Szkoły gimnazjalne  5 5 1 1 

Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych w 

osobach  
574 536 354 174 

Współczynnik solaryzacji brutto w szkołach 
podstawowych w %86  

80,25 86,50 85,63 83,85 

Współczynnik solaryzacji brutto w gimnazjach w 

% 
85,54 84,54 84,89 87,44 

Współczynnik solaryzacji netto w szkołach 
podstawowych w %87 

80,12 84,36 84,90 83,56 

Współczynnik solaryzacji netto w gimnazjach w % 83,16 80,76 78,66 76,38 

Licea ogólnokształcące dla młodzieży 1 1 1 1 

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących w 
osobach  

377 364 357 330 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych  1 1 1 1 

Szkoły średnie zawodowe 1 1 1 1 

Szkoły wyższe  2 2 2 2 

                                                 
85 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka. GUS. Opracowanie własne. 
86Współczynnik skolaryzacji brutto jest to, relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 

kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi 

nauczania. 
87Współczynnik skolaryzacji netto jest to, relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 

danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi 

nauczania. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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 W Gminie i Mieście Nisko funkcjonuje rozbudowana sieć różnego rodzaju placówek 

wychowania przedszkolnego oraz szeroko rozumiany system edukacji. Jak wynika z tabeli nr 9  

w Gminie i Mieście Nisko istniało w 2018 roku 12 przeszkoli. W szkołach podstawowych było 

 6 oddziałów przedszkolnych i 8 oddziałów (klas, grup). Dzieci w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych było 157 w 2018 roku. Czyli nastąpił w tym zakresie znaczny spadek  

w porównaniu do 2015 roku o 58 dzieci. Liczba dzieci w wieku 3-6 objętych wychowaniem 

przedszkolnym wynosiła średnio w 2018 roku 726 dzieci, czyli nieznacznie mniej niż w 2015 roku. 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił w 2018 roku 91,2%. 

Nastąpił w tym zakresie znaczący wzrost w stosunku do 2016 roku o 16,4%. Natomiast wskaźnik ten, 

na obszarach wiejskich jest znacznie niższy i wynosił w 2018 roku 60,5% i wzrósł w stosunku do 

2016 roku o 19,2%.  

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat na 1 tys. dzieci w tym wieku 

wynosiła 877 w 2018 roku i nastąpił w tym zakresie wzrost w stosunku do 2015 o 106 dzieci. 

 W Gminie i Mieście Nisku istnieje jeden Żłobek Miejski. Na terenie Gminy i Miasta Nisko 

funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów wynosiła w 2018 roku 1433, 

czyli wzrosła w stosunku do 2015 roku. W Gminie i Mieście Nisko było w 2015 roku 5 gimnazjów, 

które stopniowo były wygaszane z uwagi na reformę systemu edukacji 

i ich likwidację. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wynosił w 2018 roku 

83,85% a w gimnazjach 87,44%. Jeżeli chodzi o szkoły średnie to, jest jedna szkoła ogólnokształcąca 

i jedna średnia szkoła zawodowa. W Gminie i Mieście Nisku obecnie funkcjonują 2 szkoły wyższe.  

 Oprócz wyżej wymienionych placówek w Gminie i Mieście Nisko funkcjonuje jedna poradnia 

pedagogiczno-psychologiczno, która oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie diagnozy 

 i wychowania dzieci i młodzieży oraz biblioteka pedagogiczna filia biblioteki tarnobrzeskiej
88

.  

 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych otrzymują również rodziny 

korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie udziału dzieci 

 w funkcjonujących 4 Placówkach Wsparcia Dziennego - Świetlicach Środowiskowo-

Profilaktycznych oraz poprzez wsparcie asystenta rodziny. Planowane jest otwarcie kolejnej Placówki 

Wsparcia Dziennego w 2020 roku oraz utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Rodziny mogą korzystać również z pomocy Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Nisku, Lokalnego Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem czy 

wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.  

 Podsumowując, na terenie Gminy i Miasta Nisko występuje rozbudowana sieć placówek 

zapewniających opiekę przedszkolną, edukacyjną w zakresie szkół podstawowych oraz średnich. 

Dostępność ich wydaje się być wystarczająca. Ponadto na terenie Gminy i Miasta Nisko funkcjonują 

Placówki Wsparcia Dziennego zapewniające wsparcie nie tylko dla rodzin, w których występują 

                                                 
88 https://rspo.men.gov.pl/. 

https://rspo.men.gov.pl/


 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej i programów pomocy społecznej na lata 2021-2025 

  Strona 
45 

 
  

problemy opiekuńczo – wychowawcze. Rodziny mogą liczyć także na pomoc asystenta rodziny czy 

innych instytucji pomocowych.  

 

2.6. Bezpieczeństwo publiczne 
 
 Bezpieczeństwo publiczne można określić, „jako ogół warunków i instytucji chroniących 

obywateli (…) przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego (…). Obowiązek ochrony 

bezpieczeństwa publicznego spoczywa na wszystkich organach państwowych, społecznych i na 

obywatelach” 
89

. Za ochronę bezpieczeństwa publicznego są odpowiedzialne między innymi 

następujące instytucje i formacje: policja; staż pożarna; straż miejska; żandarmeria wojskowa; wojska 

obrony terytorialnej. 

  Do podstawowych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego  

w Gminie i Mieście Nisko należy zaliczyć: Komendę Powiatową Policji w Nisku; Komendę 

Powiatową Straży Pożarnej; Ochotnicze Straże Pożarne.  

 Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Policji w Nisku to, w jej skład wchodzą następując 

wydziały i komórki: wydziała kryminalny z zespołem operacyjno-rozpoznawczym, referatem 

dochodzeniowo-śledczym, zespołem do walki z przestępczością gospodarczą, zespołem techniki 

kryminalistycznej; wydział prewencji i ruchu drogowego z ogniwem ruchu drogowego, 

jednoosobowym stanowiskiem ds. prasowo-informacyjnych, jednoosobowym stanowiskiem ds. 

profilaktyki, zespołem dyżurnych, zespołem patrolowo – interwencyjnym;  

referat prewencji z zespołem dzielnicowych, zespołem ds. wykroczeń. Ponadto w strukturze 

organizacyjnej funkcjonują: Posterunek Policji w Jeżowem; Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem; 

Zespół Prewencji w Rudniku nad Sanem; Posterunek Policji w Krzeszowie; Posterunek Policji  

w Harasiukach; Posterunek Policji w Ulanowie. 

 W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku dla Gminy i Miasta Nisko wydzielone zostały rejony 

służbowe, w których prowadzona jest praca przez dzielnicowych. Podział rejonów został zawarty 

 w tabeli nr 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89

 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezpieczenstwo-publiczne;3876790.html.  

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezpieczenstwo-publiczne;3876790.html
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Tabela 10. Rejony służbowe dla Gminy i Miasta Nisko, w których pracę prowadzą 

dzielnicowi
90

 

Rejon służbowy nr Ulice, miejscowości  

1 Nisko, ulice: Asnyka, Bema, Czarnieckiego, Daszyńskiego, Dworcowa, Fredry, Gisgesa, Kilińskiego, Kolejowa, 
Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kręta, Krótka, Kwiatkowskiego, 3 Maja, 8 Marca, Marszałka Piłsudskiego, 

Mickiewicza, Legutki, 11 Listopada, Olszyna, Paderewskiego, PCK, Plac Wolności, Podsanie, Prymasa Wyszyńskiego, 

Przemysłowa, Racławicka, Rzeszowska (od ul. Wolności do torów), Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Szopena, 
Targowa, Torowa, Tysiąclecia nr od 2 do 8D, Wolności, Żeromskiego, Żurawia. 

2 Nisko ulice: Armii Krajowej, Broniewskiego, Cicha, Czerwonych Maków, Generała Andersa, Dębinki, Dobra, Górka, 

Gutki, Jezioro, Kapitana Raginisa, Ks. J. Twardowskiego,, Końcowa, Krzywa, Ks. Węgrzynowskiego, Legionów, Leśna, 

Mała, Matejki, Modrzewiowa, Mostowa, Ogrodowa, Osiedle, Piękna, Podoficerska, Podwale, Polna, Potok, Pszenna, 
Sadowa, Sandomierska, Sandomierska Boczna, Sanowa, Skłodowskiej, Sopocka, Sosnowa, Spacerowa, Szklarniowa, 

Tęczowa, Tysiącecia nr parzyste do 10 do 22, nieparzyste od 1-43, Wańkowicza, Wesoła, Willowa, Wojska Polskiego, 

Zamknięta, Zasanie. 

3 Zarzecze, Racławice, Wolina, Nowa Wieś. Wolina; Błonie, Piaskowa, Sienkiewicza, Nowa Wieś  

4 Nisko ulice: Bajaka, Błonie, Borowa, Brzozowa, Chabrowa, Czerniawy, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Długa, Dolna, 
Głowackiego, Górna, Gruntowa, Św. Jana, Karasia, Kochanowskiego, Krucza, Lasowiaków, Lipowa, Moniuszki, Niecała, 

Nowa, Nowa Boczna, Okrężna, Partyzantów, Pętla, Piaskowa, Podleśna, Polskiego Sierpnia, Płk. Dąbka, Reja, Reymonta, 

Rondo, Rzeczna, Rzemieślnicza, Rzeszowska (od torów w stronę Nowosielca), Rzeszowska Boczna I, Rzeszowska Boczna 
II, Słoneczna, Szarych Szeregów, Świerkowa, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, Wilcza, Zielona. Kończyce, Nowosielec. 

  

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku w Gminie i Mieście 

Nisko oraz wykrywalność tych przestępstw w latach 2015-2019 kształtuje się następująco
91

: 

1. W 2015 roku stwierdzono 389 przestępstw a wykrywalności wynosiła 71,33%. 

2. W 2016 roku stwierdzono 352 przestępstw a wykrywalność wynosiła 79,7%. 

3. W 2017 roku stwierdzono 291 przestępstw a wykrywalność wynosiła 85,45%. 

4. W 2018 roku stwierdzono 306 przestępstw a wykrywalność wynosiła 81,3%. 

5. W 2019 roku stwierdzono 775 przestępstw a wykrywalność wynosiła 87,8%. 

 Analizując dane z punktów 1-5 należy stwierdzić, że w latach 2015-2018 zmalała liczba 

przestępstw w Gminie i Mieście Nisko, ale w 2019 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby 

stwierdzonych przestępstw. Natomiast wykrywalność przestępstw systematycznie rosła.   

 Komenda Powiatowa Policji w Nisku podejmuje wiele inicjatyw w zakresie ochrony porządku 

publicznego, realizuje działania profilaktyczne, prewencyjne, interwencyjne, współpracuje 

z instytucjami i podmiotami w zakresie przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw. Współdziała 

również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie realizacji procedury „Niebieskie 

Karty”.  

 W Gminie i Mieście Nisko, nie funkcjonuje straż miejska, ani żandarmeria wojskowa. 

 Są natomiast Wojska Obrony Terytorialnej – 3 Podkarpacka Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. 

Łukasza Cieplińskiego, które wspierają samorząd lokalny w realizacji zadań w przypadku klęsk 

żywiołowych czy działań w okresie stanu pandemii i zarządzania kryzysowego.  

 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nisku działa w zakresie walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi oraz realizuje ratownictwo w zakresie; ratownictwa technicznego, chemicznego, 

                                                 
90https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-nisko/twoj-dzielnicowy/75637,Dzielnicowi Komendy-Powiatowej-Policji-w-
Nisku.html. Opracowanie własne. 
91 http://bip.nisko.kpp.policja.gov.pl/299/wystapienia-analizy-oc. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Nisko i Powiatu niżańskiego. 

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie niżańskim z lat 2015-2019. Opracowanie własne.  

https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-nisko/twoj-dzielnicowy/75637,Dzielnicowi
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ekologicznego i medycznego. Współdziała w tym zakresie z Ochotniczymi Stażami Pożarniczymi.  

Do podstawowych zadań Komedy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku należy:  

1.Organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

2. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ratowniczymi ochrony przeciwpożarowej powiatu 

poprzez. 

 3.Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,  

4. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. 

5. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

6. Współdziałanie z ogniwami ZOSP RP w tym z Zarządem Powiatowym Związku. 

W latach 2015-2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko zostało przeprowadzonych wiele interwenci 

przez straż pożarną, dane ilościowe ich dotyczące zawarte są w tabeli nr 11.  

 

Tabela 11. Statystyka zdarzeń odnotowanych w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018 

przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nisku
92

 

Rodzaj zdarzenia Lata 

2015 2016 2017 2018 

Pożary  113 51 96 69 

Miejscowe zagrożenia  109 153 154 216 

Alarmu fałszywe 7 2 6 7 

Ogółem zdarzeń 229 206 256 292 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 11 wynika, że ogólna liczba zdarzeń w analizowanych latach jest 

zmienna, ale ogólna ich liczba rośnie. W 2015 roku było ogółem zdarzeń 229 a w 2018 roku 292, czyli 

o 63 zdarzenia więcej. Liczba pożarów natomiast zmalała w 2018 roku w porównaniu do 2015 roku. 

Natomiast stale rośnie liczba miejscowych zagrożeń w tym w wyniku kolizji komunikacyjnych.  

 W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nisko działa również Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, który podejmuje działania i decyzje w uzgodnieniu z odpowiednimi 

służbami gdy zachodzą sytuacje tego wymagające.   

 Podsumowując, główne zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gminie i Mieście 

Nisko realizuje Komenda Powiatowa Policji w Nisku, która w tym zakresie współdziała z innymi 

instytucjami i służbami w tym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku. Drugą ważną instytucją jest 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nisku, która oprócz gaszenie pożarów realizuje również 

wiele innych zadań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego. 

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nisku również współdziała z innymi instytucjami w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. W zapewnienie 

                                                 
92

 http://bip.powiatnizanski.pl/p,78,komenda-powiatowa-panstwowej-strazy-pozarnej-w-nisku.  

http://bip.powiatnizanski.pl/p,78,komenda-powiatowa-panstwowej-strazy-pozarnej-w-nisku
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bezpieczeństwa mieszkańców zaangażowana była również Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej, jak 

również Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Nisko.  

2.7. Pomoc społeczna  
 
 System pomocy społecznej w Polsce przechodził wiele przeobrażeń. Największa zmiana 

jakościowo dokonała się w 2004 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej
93

. W ustawie tej uporządkowano system świadczeń z pomocy społecznej, zasady 

z niej korzystania, sposoby oddziaływania na klientów pomocy społecznej, mające na celu ich 

aktywizację społeczną, zawodową, wymogi stawiane pracownikom socjalnym w tym ich kwalifikacje. 

Ustawa o pomocy społecznej do dnia dzisiejszego podlega stałym nowelizacjom i zmianom, które 

mają dostosować ją do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych w Polsce. 

Generalnie ustawa o pomocy społecznej, tworzy fundament do udzielania świadczeń z pomocy 

społecznej oraz współdziałania z rodzinami i osobami korzystającymi z pomocy społecznej. 

Nadrzędnym celem regulacji prawnych zwartych w ustawie o pomocy społecznej jest pomoc osobom 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby 

 i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz dąży do życiowego ich usamodzielnienia. 

  

 Tym samym ogólnie rozumiana pomoc społeczna w Gminie i Mieście Nisko realizuje szereg 

zadań i działań nie związanych bezpośrednio z pomocą społeczną w rozumieniu ustawy o pomocy 

społecznej. Jednak z punktu widzenia celów strategicznych najważniejsze jest położenie nacisku na 

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w tym niezaradnych z różnych przyczyn, które 

wymagają wieloaspektowego wsparcia i pomocy. 

  Zważyć jednak należy na to, że potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 

powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej. Oznacza to, że nie wszystkie potrzeby, żądania i roszczenia osób korzystających z pomocy 

społecznej będą zaspokojone. Może się zdarzyć tym samym, że pomimo uzasadnionych potrzeb osób 

korzystających z pomocy, niektóre z nich nie będą zaspokojone np. stałe opłacanie czynszu  

za mieszkanie, energię, zakup telewizora, zakup nowej pralki. Zakup nowego telewizora czy pralki 

może przekraczać możliwości finansowe pomocy społecznej, a stałe opłacanie czynszu, energii jest 

niezgodne z celem życiowego usamodzielnienia się osób lub rodzin (przejęcie odpowiedzialności). 

Pomoc społeczna realizuje tym samym zasadę zabezpieczenia socjalnego osób, które znalazły się  

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej i wymagają w tym zakresie wsparcia. Podstawową jednostką 

organizacyjną w Gminie i Mieście Nisko realizującą zdania z pomocy społecznej jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizuje zadania przypisane w ustawie  

o pomocy społecznej gminie. Do zadań tych zaliczamy: 

                                                 
93 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (tj.: Dz. U z 12 sierpnia 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.). 
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1. Zadania własne o charakterze obowiązkowym: 

1) Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

2) Sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej, 

3) Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

4) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

6) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego,  

7) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

8) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

9) Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

10) Praca socjalna, 

11) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

12) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 

13) Dożywianie dzieci, 

14) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

15) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy  

w tym domu, 

16) Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 

17) Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

 w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

18) Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników, 

19) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
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20) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Zadania własne: 

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

2) Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 

3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

4) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

5) Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, 

3) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

4) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego, 

5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom,  

6) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie 

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 Oprócz tych zadań do systemu pomocy społecznej w Gminie i Mieście Nisko zostało 

włączonych szereg zadań nie związanych bezpośrednio z pomocą społeczną, lecz wpierających osoby 

i rodziny. Do nich zaliczamy: system świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków 

rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia dla opiekuna); system 

świadczenia wychowawczego (500+); system świadczenia na dobry start (300+); system świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego; system wsparcia w zakresie Karty Dużej Rodziny; system wsparcia z 

ustawy za życiem; system stypendiów szkolnych; system wspierania rodziny (asysty rodzinnej, 

Placówek Wsparcia Dziennego); system obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie objętych 

ubezpieczeniem z innego tytułu; system przeciwdziałania przemocy w rodzinie; system wsparcia  
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w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej (Klub Integracji Społecznej); system pomocy 

żywnościowej oraz  zadania dot. wydawania zaświadczeń z programu Czyste Powietrze. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku współdziałania z wieloma instytucjami 

i organizacjami w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej, wspierających rodziny i osoby 

będące w trudnej sytuacji.  

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ul. 3 Maja 10 w Nisku w jednopiętrowym 

budynku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku dysponuje wykwalifikowaną i dobrze wykształconą 

kadrą realizującą zadania wyżej opisane i wymienione. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej stale 

podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i kursach. Pracą Ośrodka Pomocy 

Społecznej kieruje Dyrektor Ośrodka, który jest odpowiedzialny za jego poprawne funkcjonowanie, 

realizację zadań mu powierzonych oraz reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej na zewnątrz.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku został wdrożony system ochrony danych osobowych, 

który jest stale doskonalony i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia (prawnego, 

zadaniowego, strukturalnego).  

Jeżeli chodzi o liczbę etatowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, to dane 

dotyczące zatrudnienia zawarte są w tabeli nr 12. 

 

Tabela 12. Etatowi pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w latach 2015-2019
94

 

 

                                                 
94 Opracowanie na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2016 i danych z OPS Nisko.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Lata  

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba pracowników ogółem 33 32 35 37 37 

Ogółem kadra kierownicza  

(dyrektor jednostki i jego zastępcy) 

1 1 1 1 1 

W tym: kobiety 1 1 1 1 1 

Wykształcenie wyższe 1 1 1 1 1 

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 1 1 1 1 1 

Pracownicy socjalni  

Ogółem 11 11 11 11 10 

W tym: kobiety 10 10 10 10 9 

W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: 

Wykształcenie wyższe 6 6 6 6 6 

Wykształcenie średnie 5 5 5 5 4 

Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 5 5 5 5 4 

Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 5 5 5 5 4 

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 5 5 5 5 5 

POZOSTALI PRACOWNICY:  

Ogółem 21 20 23 25 26 

Wykształcenie wyższe 15 12 15 17 17 

Wykształcenie średnie 5 5 6 7 8 

Inne 1 3 2 1 1 
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 Jak wynika z przedstawionej tabeli zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku 

nieznacznie wzrosło w latach 2015-2019. Liczba pracowników w 2019 roku wzrosła o 4 etaty. 

Zatrudnienie etatowe wzrosło tym samym o 12% w roku 2019 w stosunku do 2015 roku. W Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nisku oprócz pracowników socjalnych, opiekunów środowiskowych, asystenta 

rodziny zatrudnieni są: główna księgowa; pomoce administracyjne; pracownik kadr i sekretariatu; 

konserwator, pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; inspektor ochrony 

danych; wychowawcy placówek wsparcia dziennego; i inne osoby i specjaliści w ramach potrzeb.  

 W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są także pracownicy na umowy zlecenia. Ośrodek 

Pomocy Społecznej korzysta również z usług firm i podmiotów zewnętrznych między innymi  

w zakresie realizacji usług dotyczących: obsługi informatycznej; bezpieczeństwa i higieny pracy; 

przewozu pracowników socjalnych; świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych; zapewnienia 

schronienia osobom bezdomnym; zapewnienia posiłków osobom ich pozbawionych.  

  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku zatrudniane są również czasowo osoby do 

wykonywania statutowych zadań Ośrodka na podstawie zatrudnienia subsydiowanego.  

Obecne zatrudnienie wydaje się być wystarczające do realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Nisku, choć liczba zadań i poziom ich skomplikowania jest coraz większy, i wymaga nieraz 

interdyscyplinarnego podejścia.  

 Jeżeli chodzi o zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to kształtowała się 

ona jak w tabeli nr 13. 

 

Tabela 13. Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku w latach 2015- 2019
95

 

 
Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia  1293 1328 1084 1078 907 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia  929 794 703 610 525 

W tym osoby długotrwale korzystające  659 496 434 349 308 

Osoby w wieku 0-17 będące w rodzinach osób korzystających 545 496 303 287 217 

Osoby w wieku produkcyjnym96 307 294 346 237 222 

Osoby w wieku poprodukcyjnym97 77 104 54 93 88 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia  538 505 450 408 357 

Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia  1638 1444 1182 1078 907 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia pieniężne  394 325 334 263 240 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia pieniężne  384 311 331 253 235 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia niepieniężne  580 503 393 374 309 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia niepieniężne  344 310 248 234 197 

 

 Z tabeli 13 wynika, że liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia sukcesywnie spada. 

 W 2019 roku liczba tych osób zmalała o 386 osób w stosunku do 2015 roku. Zmalała również liczba 

osób, którym przyznano świadczenia o 43,48% w 2019 roku w stosunku do 2015 roku.  

                                                 
95 Opracowano własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. 
96 Wiek produkcyjny: kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat. 
97 Wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 lat, mężczyźni 65 i więcej.  
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Natomiast liczba osób długotrwale korzystających spadła o 53,26% w analogicznych latach.  

Również liczba osób w wieku 0-17 lat w rodzinach osób korzystających z pomocy znaczącą zmalała  

o 60,18%. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy w wieku produkcyjnym o 85 osób 

 i w wieku poprodukcyjnym o 11 osób . Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia systematycznie 

malała w latach 2015-2019 i osiągnęła wartości 357 rodzin w 2019 roku. Liczba osób w rodzinach, 

którym przyznano świadczenia zmalała o 44,62% w analizowanych latach. Zmalały znaczącą także 

liczby osób i rodzin, które otrzymały świadczenia niepieniężne i pieniężne. Ogólnie należy stwierdzić, 

że liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej znacząco zmalała.  

 Jeżeli chodzi o powody udzielenia pomocy i wsparcia to dane zostały zawarte w tabeli nr 14.  

 

Tabela 14. Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia w latach 2015-2019
98

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa 272 254 235 186 156 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu bezrobocia 306 270 217 192 116 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu niepełnosprawności 231 215 206 183 159 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 291 287 269 250 212 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

56 48 47 45 36 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu alkoholizmu  91 73 68 64 58 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa w 

tym wielodzietności  

81 73 69 46 61 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu bezdomności 17 15 18 16 12 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z uwagi na trudność w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego  

3 9 7 4 3 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z uwagi na zdarzenie losowe 0 2 2 2 3 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z uwagi na sieroctwo 1 0 0 0 0 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu przemocy 73 77 72 66 45 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu narkomanii  0 0 0 1 2 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu sytuacji kryzysowej 0 0 0 1 0 

 

 Z tabeli nr 14 wynika, że najwięcej rodzin otrzymywało pomoc z powodu bezrobocia, było to 

 w 2015 roku aż 306 rodzin. Natomiast  liczba rodzin otrzymujących wsparcie z uwagi na bezrobocie 

systematycznie malała i w 2019 roku było to 116 rodzin. Następnymi w kolejności powodami 

udzielana pomocy były: długotrwała lub ciężka choroba - 212 rodzin w 2019 roku; niepełnosprawność 

– 159 rodzin w 2019 roku;  ubóstwo - 156 rodzin w 2019 roku; potrzeba ochrony macierzyństwa  

i wielodzietności - 61 rodzin w 2019 roku; alkoholizm – 58 rodzin w 2019 roku; przemoc w rodzinie - 

45 rodzin w 2019 roku; bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 36 rodzin w 2019 

roku; bezdomność - 12 rodzin w 2019 roku. Po kilka rodzin w roku  otrzymywało wsparcie z uwagi 

na: trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego; zdarzenie losowe; z uwagi na 

narkomanię i sytuację kryzysową.  

 Uwzględniając dane zawarte w tabeli należy stwierdzić, że najczęściej pomoc udzielana była  

                                                 
98 Opracowano własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019 i danych sprawozdawczych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku. 
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z powodu: długotrwałej lub ciężkiej choroby; bezrobocia; niepełnosprawności; ubóstwa. Należy 

również stwierdzić, że ogólna liczba rodzin otrzymujących pomoc, bez względu na powód jej 

udzielenia, systematycznie maleje w analizowanych latach. 

 Ze względu na formę udzielonych świadczeń dane w tym zakresie zawiera tabela nr 15. 

 

Tabela 15. Rodzaje świadczeń i pomocy udzielanej w latach 2015-201999 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze 40 36 34 39 45 

Liczba osób, którym przyznano specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

47 34 21 19 23 

Liczba rodzin, którym udzielono poradnictwa specjalistycznego  40 31 34 41 44 

Liczba rodzin, którym udzielono pracy socjalnej 506 599 607 552 486 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych 16 17 12 20 9 

Liczba osób, którym przyznano i wypłacono zasiłek stały 116 118 130 112 106 

Liczba osób, którym przyznano i wypłacono zasiłek okresowy 112 83 67 56 48 

Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy  
w tym w ramach programu wieloletniego „Pomocy Państwa w Zakresie Dożywiania” 

337 231 291 192 163 

309 205 261 161 146 

Liczba osób, którym przyznano posiłki  

w tym dla dzieci  

492 431 333 309 240 

467 409 311 297 227 

Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej  17 27 25 28 32 

Liczba osób, którym zapewniono schronienie 4 4 6 11 8 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny 19 23 12 13 19 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 15 wynika, że podstawowe świadczenia udzielane z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku to: zasiłki celowe w tym z Programu Wieloletniego  Pomocy Państwa 

 w zakresie Dożywiania; posiłki w tym przeważającej większości dla dzieci w szkole; usługi 

opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze znaczącą 

tendencją spadkową począwszy od 2015 roku (o połowę mniej); zasiłki stałe; zasiłki okresowe; pobyt 

w domu pomocy społecznej. Oprócz tych świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku 

realizowano: pracę socjalną; poradnictwo specjalistyczne; wsparcie asystenta rodziny; udzielano 

schronienia, zawierano kontrakty socjalne. Należy zauważyć, że ogólna liczba większości udzielanych 

świadczeń malała w analizowanych latach. Wzrosła natomiast liczba osób kierowanych 

 i przebywających w domach pomocy społecznej  

 W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje również Klub Integracji Społecznej, w którym 

realizowane są zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej. W strukturze Ośrodka Pomocy 

Społecznej funkcjonują także cztery Placówki wsparcia dziennego w postaci Świetlic  Środowiskowo 

– Profilaktycznych. Ponadto w Ośrodku realizowane są działania w ramach funkcjonowania 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

                                                 
99  Opracowano własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019.  
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Jeżeli chodzi o nakłady finansowe na poszczególne rodzaje świadczeń przyznawane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nisku na podstawie ustawy o pomocy społecznej to zawarte są one w tabeli  

nr 16. 

 

Tabela 16. Kwoty świadczeń wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 

2015-2019
100

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Zasiłki stałe w złotych  507 485 578 869 639 458 550 579 541 596 

Zasiłki okresowe w złotych  90 128 76 778 59 425 52 589 43 640 

Zasiłki celowe w złotych w tym z programu wieloletniego „Pomoc 

Państwa w Zakresie Dożywiania” 

312 545 148 064 233 998 151 714 126 879 

268 150 113 037 198 708 114 021 105 369 

Posiłki w złotych  

w tym dla dzieci  

269 405 241 155 239 818 158 664 139 064 

253 099 223 693 219 818 145 010 124 198 

Sprawienie pogrzebu w złotych  1 948  0 1 839 3 239 6 900 

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w złotych  332 633 355 837 470 199 516 507 748 463 

Schronienie w złotych  3 054 3 397 21 456 34 821 33 690 

  

Z tabeli nr 16 wynika, że największe koszty na świadczenia pieniężne generują zasiłki stałe, kwota 

wydatków na nie rosła do 2017 roku po czym zaczęła spadać.  Następnie znaczne środki finansowe 

przeznaczane są na posiłki, a w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach i innych placówkach 

oświatowych. Spadają natomiast wydatki na zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Wzrastają wydatki 

związane z zapewnieniem schronienia (schroniska dla osób bezdomnych).  Lawinowo rosną natomiast 

wydatki na Domy Pomocy Społecznej, czyli koszty, jakie ponosi Gmina związane z dopłaceniem do 

pobytu w domach pomocy społecznej swoich mieszkańców. W 2019 roku jest to już 748 463 zł  

w porównaniu do 332 633 zł w 2015 roku. Wynika to, z tego, że osoby kierowane, do DPS (Domu 

Pomocy Społecznej) posiadają niskie dochody, które nie pokrywają kosztów pobytu w DPS, przy 

jednoczesnym braku pełnego lub częściowego partycypowania w kosztach pobytu ich rodzin. 

Ponadto, corocznie rosną koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, co związane 

jest z rosnącymi kosztami utrzymania mieszkańców
101

.   

Generalnie można stwierdzić, że wraz ze spadkiem liczby udzielanych świadczeń z pomocy 

społecznej maleją również koszty wydatków ponoszonych na nie przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nisku. Wyjątkiem w tym zakresie są wydatki na opłaty ponoszone za pobyt mieszkańców  

w domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla osób bezdomnych.  

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń i wsparcia w Gminie i Mieście Nisko funkcjonuje również 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Gawra”, który jest samodzielną jednostką i działa głównie na 

rzecz osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych intelektualnie  i przewlekle psychicznie 

chorych. Liczba miejsc statutowych w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 26.  

                                                 
100 Opracowano własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. 
101 Koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej jest podawany przez organ prowadzący do publicznej wiadomości w drodze zarządzenia, które 

publikowane jest w Dzienniku Urzędowym danego Województwa. Koszt zmieniany jest corocznie, z reguły z stałą tendencją do jego 

wzrostu. Dla przykładu koszt pobytu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu w 2020 roku wynosi 3 780,31 zł miesięcznie.  
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 Podsumowując, w głównej mierze pomoc społeczną w Gminie i Mieście Nisko zapewnia Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, oraz zadania 

związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, wychowawczych, 

rodzicielskich i innych wynikających ze zlecanych zadań.   W Ośrodku Pomocy Społecznej 

organizowane jest także wsparcie asystenta rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc  

w Klubie Integracji Społecznej.  W strukturze Ośrodka Pomocy funkcjonują również cztery Placówki 

Wsparcia Dziennego. Wszystkie te, zadania i działania realizowane są w oparciu o ograniczone 

zasoby kadrowe, ale odpowiednio wykwalifikowane. 

Ogólna liczba przyznawanych i wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej maleje. Rosną 

natomiast lawinowo koszty ponoszone z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej czy pobyt 

w schronisku osób bezdomnych. Zwiększa się również zakres zadań realizowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej wynikających z realizacji wypłaty innych świadczeń przewidzianych  

w programach socjalnych i społecznych, które są przekazywane do realizacji do Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

  

3. Diagnoza sytuacji społecznej, podstawowych problemów społecznych 
występujących na terenie Gminy i Miasta Nisko 
 

 W ramach opracowania nowej Strategii została zaktualizowana diagnoza sytuacji społecznej oraz 

podstawowych problemów społecznych występujących na terenie Gminy i Miasta Nisko.  

Jest to, istotne z punktu widzenia zaplanowania prognozy zmian w zakresie objętych strategią, 

obszarów działania, celów strategicznych, kierunków działań, sposobów realizacji strategii oraz jej 

ram finansowanych. Krótka charakterystyka problemów występujących na terenie Gminy i Miasta 

Nisko będzie w tym zakresie pomocą przy uwzględnieniu zachodzących w danym obszarze zmian 

 i wcześniej zaprezentowanych danych. W kolejnych częściach charakterystyce poddane zostaną 

następujące problemy społeczne: ubóstwo; bezrobocie; bezdomność; niepełnosprawność i długotrwała 

choroba; starzenie się ludności; przemoc w rodzinie; alkoholizm i inne uzależnienia; problemy 

opiekuńczo-wychowawcze i piecza zastępcza.  

3.1. Ubóstwo  
 
 Ubóstwo, jako problem społeczny doczekało się wielu definicji i ram jego przedstawiania. 

Ubóstwo może być określanie obiektywnie, relatywnie lub subiektywnie.  

 W obiektywnym ujęciu ubóstwo, to nic innego, jak pewna kwota dochodu osoby lub rodziny, 

poniżej której można daną osobę lub rodzinę uznać za ubogą. Za osobę, rodzinę ubogą można uznać 

tą, której dochód jest poniżej ustawowego kryterium dochodowego (ubóstwo ustawowe) określonego 

w ustawie o pomocy społecznej
102

, uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej. 

                                                 
102 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (tj.: Dz. U z dnia 12 sierpnia 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 
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Od 1 października 2018 roku kryteria ustawowe wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 

zł, a dla osoby w rodzinie 528,00 zł
103

.  

 Ubóstwo obiektywne można określić również za pomocą pojęć minimum egzystencji i minimum 

socjalnego. W pierwszym znaczeniu mówimy o minimum biologicznego funkcjonowania danej osoby 

lub rodziny, poniżej którego istnieje ryzyko zagrożenia biologicznego życia. Z kolei minimum 

socjalne pozwala na zaspokojenie minimum biologicznego oraz korzystania w ograniczony zakresie         

z dóbr kulturowych, transportu, edukacji oraz pozwala na wychowanie potomstwa. Minimum 

egzystencji w 2019 roku wynosiło: dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 616,55 zł; dla 2-

osobowego 1 056,24 zł; dla 3-osbowego 1 520,88 zł.; dla 4-osobowego 2 134,68 zł
104

. Jeżeli chodzi           

o minimum socjalne to, w 2019 roku wynosiło ono: dla 1-osobowego gospodarstwa domowego           

1 212,59 zł; dla 2- osobowego gospodarstwa domowego 2 003,72 zł; dla 3-osobowego gospodarstwa 

domowego 3 005,88 
105

. Wartości powyższe różnią się dla poszczególnych województw, jednak 

różnice nie są znaczne.  

 W Polsce poniżej minimum egzystencji w 2019 roku żyło 4,2% osób w gospodarstw domowych, 

w ubóstwie relatywnym żyło 13% osób w gospodarstwach domowych, a w ubóstwie ustawowym 9% 

osób w gospodarstwach domowych
106

. 

 Ubóstwa subiektywne, to takie, w którym dana osoba lub rodzina uważa się za ubogą. Skala tego 

rodzaju ubóstwa jest trudna do określania, ale zazwyczaj jest ono wyższe od ubóstwa obiektywnego             

i relatywnego.  

 Dla województwa podkarpackiego wskaźnik zagrożenia ubóstwem
107

 wynosił w 2018 roku dla 

minimum egzystencji 9%, dla relatywnej granicy ubóstwa 20,8%, a ubóstwa ustawowego 16,1%
108

. 

 Jeżeli chodzi o zagrożenie ubóstwem mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, to jest ono wysokie 

ale z tendencją spadkową. Z danych sprawozdawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
109

 

wynika, że coraz mniej rodzin otrzymuje pomoc z powodów ubóstwa (ubóstwa ustawowego).           

W latach 2015-2019 była to, tendencja spadkowa. W 2019 roku liczba rodzin, którym przyznano 

pomoc z powodu ubóstwa wynosiła 156 i było to o 116 rodzin mniej niż w 2015 roku, czyli spadek 

wyniósł 63,55%. spadła również liczba osób w rodzinach, którym przyznano pomoc z uwagi na 

ubóstwo. Oczywiście ubóstwo nie jest, tu jedynym problemem występującym w rodzinie, ale jest 

podstawowym wskaźnikiem (ubóstwo ustawowe), po spełnieniu, którego można ubiegać się o pomoc 

finansową z pomocy społecznej. Liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy z powodu 

                                                 
103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 13 lipca 2018 r., poz.1358). 
104https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2. IPISS. Opracowanie własne.  
105 Tamże.  
106https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa ekonomicznego-w-polsce-w-2019-

roku,14,7.html. GUS.  
107 Procent osób w gospodarstw domowych poniżej granicy. Definicja GUS.  
108 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=293961&p_token=0.905531565373472. GUS. Opracowanie własne.  
109 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne.  

http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=293961&p_token=0.905531565373472
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ubóstwa, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w 2019 roku wynosiła 

1,5%
110

. 

 Ogólna liczba osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy i wsparcia społecznej 

w 2019 roku wynosiła 907 osób, co stanowi 4% wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. 

Powyższa statystka nie uwzględnia osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 

opiekuńczych, wychowawczych, poradnictwa specjalistycznego i innych systemów wsparcia 

oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.  

 Podsumowując, problem ubóstwa i jego zdefiniowania zależny, jest od wskaźnika, jakim 

będziemy się posługiwali. Ubóstwo można określić w sposób obiektywny, za pomocą wskaźnika 

finansowego, relatywny lub subiektywny. Ubóstwo bez względu na sposób jego definiowana dotyka 

dużej liczy mieszkańców Polski, województwa podkarpackiego, Gminy i Miasta Niska. Z powodu 

ubóstwa, korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 1,5% mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. 

Średnio z pomocy społecznej korzysta 4% ogółu mieszkańców Gminy i Miasta Nisko bez 

uwzględnienia innych systemów w tym rodzinnych udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej           

w Nisku. Problem ubóstwa jest istotnym problemem występującym w Gminie i Mieście Nisko,               

ze znaczącą tendencją spadającą w latach 2015 – 2019. 

3.2. Bezrobocie  
 
 Definicję ustawową bezrobocia określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy
111

. Za bezrobotną w ustawowym znaczeniu można uznać osobę, która jest zarejestrowana we 

właściwym ze względu na jej miejsce zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Bez względu na 

rodzaj przyjętej definicji, bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla osób i rodzin, gdyż może 

prowadzić do dezintegracji rodziny, jej rozpadu, popadania w niedostatek i ubóstwo. Osoby i rodziny 

których dotyka bezrobocie mają ograniczone możliwości konsumpcyjne w tym udział w życiu 

społeczności lokalnej, korzystania z dóbr kulturowych. Długotrwały stan pozostawania bez pracy, 

przekłada się na złe relacje wewnątrzrodzinne, generuje konflikty oraz przyczynia się do negatywnych 

konsekwencji psychologicznych. Konsekwencje te, to przede wszystkim, obniżenie poczucia własnej 

wartości, brak wiary we własne siły, poczucie beznadziejności, pustki, zaburzenia somatyczne, 

zaburzenia psychiczne, nerwice.  

 Powstawanie negatywnych konsekwencji zjawiska bezrobocia dla osób i rodzin, dotyczy 

w przeważającej większości osób długotrwale bezrobotnych
112

 o niskich i zdezaktualizowanych 

kwalifikacjach zawodowych. Uwzględniając uwarunkowania rynku pracy w Gminie i Mieście Nisko, 

duży odsetek osób bezrobotnych to, osoby długotrwale bezrobotne. W powiecie niżańskim na dzień 

                                                 
110

 Obliczona na podstawie liczby mieszkańców Gminy i Miasta Nisko i danych sprawozdawczych z systemu 

dziedzinowego Pomost std.  
111 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1482 z późn. 

zm.). 
112 Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby długotrwale bezrobotne, to pozostającego 

w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania 

stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
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30 czerwca 2020 roku było łącznie 2 206 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło 57,67% 

wszystkich osób bezrobotnych
113

. Tym samym prawie 60% bezrobotnych w powiecie niżańskim,                  

to osoby długotrwale bezrobotne. Podobny odsetek osób długotrwale bezrobotnych występuje w 

Gminie i Mieście Nisko. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminie i Mieście Nisko było 1 207 osób 

bezrobotnych w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych było 265 osób tj. 21,95% wszystkich osób 

bezrobotnych
114

. Uwzględniając powyższe dane, wśród osób bezrobotnych jest duża liczba osób 

pozostających bez żadnego źródła dochodu. Sytuacja pozostawania bez żadnych źródeł dochodu 

zmusza część osób bezrobotnych do ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia z pomocy 

społecznej. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku wynika, że w 2019 roku z powodu 

bezrobocia pomoc otrzymywało 116 rodzin. Natomiast liczba osób będących w tych rodzinach 

wynosiła 484 osób
115

. Porównując te dane, do danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2019 

rok należy stwierdzić, że spośród wszystkich osób bezrobotnych w Gminie i Mieście Nisko, 14,20%
116

 

korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.  Liczba osób, wśród klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej, których dotyka problem bezrobocia jest jednak wyższa, z uwagi na to, że 

bezrobocie rodziców oznacza „bezrobocie członków rodzin” w tym dzieci, które są niejako 

nieświadomymi „ofiarami” bezrobocia rodziców i dorosłych domowników.  Długotrwałe bezrobocie     

z kolei spycha dużą liczbę rodzin na margines życia społecznego i powoduje pozostawania ich                

w sferze niedostatku i ubóstwa. Z bezrobociem nieuchronnie wiąże się problem ubóstwa, które często 

jest konsekwencją bezrobocia.  

 Podsumowując, bezrobocie, jest istotnym problemem społecznym występującym w Gminie                    

i Mieście Nisko, dotyka dużej liczby jego mieszkańców. Wśród osób korzystających z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku jest to, jeden z częstszych powodów udzielania pomocy. 

Konsekwencje długotrwałego bezrobocia są z kolei bardzo dotkliwe dla osób i rodzin, powodują 

dezintegrację rodziny. Problem ten wymaga systemowego rozwiązania, jednak poprzez system 

„zachęt” oraz aktywną pomoc społeczną można niwelować jego skutki i ogranicza jego skalę.  

3.3. Bezdomność  
 

 Bezdomność, jako problem społeczny jest bardzo dotkliwy. Potocznie za osobę bezdomną można 

uznać taką, która nie ma stałego miejsca zamieszkania. W znaczeniu ustawy o pomocy społecznej art. 

6 pkt. 8) osoba bezdomna oznacza-osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt 

stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu 

mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania
117

. 

W znaczeniu tym, za osobę bezdomną można uznać osobę, które nie zamieszkuje w lokalu 

                                                 
113 https://nisko.praca.gov.pl/statystyki_urzedu. PUP Nisko.  
114 Tamże. 
115 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019 i dane z systemu dziedzinowego Pomost std. Opracowanie własne.  
116 Liczba osób, które zrealizowano świadczenia z powodu bezrobocia wynosiła w 2019 roku 156 osób. W 2019 roku w Gminie i Mieście 

Nisko było 1 098 osób bezrobotnych ogółem.   
117 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (tj.: Dz. U z dnia 12 sierpnia 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 
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mieszkalnym służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i nie jest zameldowana na pobyt 

stały. Czyli osoba musi być niezameldowana oraz nie zamieszkiwać w żadnym lokalu. Ponadto za 

osobę bezdomną należy uznać taką, która jest zameldowana na pobyt stały w lokalu mieszkalnym,  

w którym nie ma możliwości zamieszkania na przykład z uwagi na jego zły stan techniczny, trudną 

sytuację rodziną, nieurgowany status prawny lokalu czy przemoc w rodzinie. Tym samym 

bezdomność może być prawna tj. brak zameldowania lub faktyczna brak rzeczywistej możliwości 

zamieszkiwania w jakimkolwiek lokalu. Poza samym pojęciem bezdomności, może występować 

również zagrożenie bezdomnością. Za osobę zagrożoną bezdomnością można uznać taką, która 

posiada zaległości w opłatach mieszkaniowych w tym za czynsz, w szczególności taką, która nie jest 

właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje i jest zagrożona eksmisją. Bezdomność jest 

wielowymiarowa i w aspekcie jednostkowym, jest pewnym stanem człowieka, który ma wpływ na 

różne sfery jego życia. Osoba bezdomna może być dotknięta rożnymi dysfunkcjami, które powodują 

powstawanie bezdomności. W dużej mierze za bezdomność odpowiadają: problemy z alkoholem; 

konflikty małżeńskie; przemoc; problemy finansowe, niezaradność życiowa, problemy zdrowotne. 

 Są to, często źródła powstawania bezdomności, które utrudniają lub uniemożliwiają wyjście 

z bezdomności. Bezdomność tym samym oddziałuje na: sferę psychologiczną; sferę zawodową, sferę 

zdrowotną; sferę socjalno-bytową; sferę mieszkaniową; sferę społeczną
118

.   

Wbrew pozorom, można być osobą bezdomną z wyboru i bezdomną z przymus.  

 W pierwszym przypadku, pomimo realnych możliwości wyjścia z bezdomności osoba bezdomna 

tego nie czyni.  

 W drugim, osoba bezdomna nie ma realnych możliwości wyjścia z bezdomności. Bez względu 

jednak na przyczynę bezdomności i możliwości wyjścia z niej, duża liczba osób w Polsce jest 

bezdomna. Brak jest jednoznacznych i w pełni obiektywnych danych, obrazujących skalę 

bezdomności w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało w listopadzie 2012 

roku tak zwaną akcję liczenia bezdomnych. Pierwszym jej efektem było liczenie osób bezdomnych w 

dniach 7-8 lutego 2013 roku. W badanie były zaangażowane wszystkie dostępne służby: policja; 

pomoc społeczna; noclegowanie; schroniska; placówki służby zdrowia; oraz inne, których pracownicy 

w ramach swoich obowiązków służbowych liczyli bezdomnych. Efektem tych działań było określenie 

szacunkowej liczby osób bezdomnych. Badanie liczby bezdomnych jest realizowane od czasu jego 

zainicjowania corocznie. W ramach tego badania naliczono w 2019 roku w Polce 30,33 tys. osób 

bezdomnych. W województwie podkarpackim doliczono się łącznie 933  osób bezdomnych
119

. 

Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwach: mazowieckim (4 278 osób), śląskim 

 (4 255 osoby) i pomorskim (3 014 osób). Najmniej w województwie podlaskim (646 osoby), 

świętokrzyskim (794 osoby) oraz lubuskim (812 osób). We wszystkich województwach można 

zaobserwować spadek liczby osób bezdomnych, jedynie w województwie świętokrzyskim jest ich 

                                                 
118 http://old.rops.rzeszow.pl/badania-i-raporty/raporty-z-badan. Bezdomność w wojewódzkim podkarpackim. Raport z badania. Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Rzeszów 2014 rok.  
119 https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019. MPRIPS. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019
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nieznacznie więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wzrost o 32 osoby)
120

.  

Spośród 30,33 tys. bezdomnych osób aż 83,65 % stanowili mężczyźni (25,37 tys. osób), 16,35% 

kobiety (4,96 tys. osób). Jedynie  3,27% z ogólnej liczby osób bezdomnych stanowiły dzieci (992 

osób). 

Dzieci przebywały przede wszystkim w placówkach dla samotnych matek z dziećmi oraz w domkach 

na działkach, altanach
121

.  

 Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku wynika, że liczba osób, którym udzielono 

pomocy z powodu bezdomności stopniowo rośnie. Choć problem bezdomności nie jest jeszcze duży. 

Począwszy od 2015 roku liczba osób, którym udzielano pomocy z powodu bezdomności rosła.  

W 2018 roku było to 18 osób, którym udzielno pomocy z powodu bezdomności, a w 2019 roku było 

to 12 osób
122

. Tym samy liczba osób otrzymujących pomoc z uwagi na bezdomność jest zmienna i nie 

przybiera wysokich wartości. W latach 2015 – 2019 natomiast rosły wydatki ponoszone na wsparcie 

osób bezdomnych z uwagi na wzrost kosztów związanych z kierowaniem osób bezdomnych do 

schroniska. W 2019 roku wydatki te wyniosły 33 690 zł i wzrosły w stosunku do 2015 roku o 30 636 

złotych
123

.  

 Pomimo niewielkiej liczby osób bezdomnych problemu bezdomności i osób bezdomnych nie 

należy bagatelizować. Z obserwacji pracowników socjalnych, wynika, że znaczna część rodzin 

korzystających z pomocy społecznej jest zagrożona bezdomnością, co wynika głownie                          

z nieregulowania na bieżąco opłat mieszkaniowych. Tym samym wymieniona wyżej statystyka, może 

dość szybko się powiększać, a problem bezdomności się rozszerzać. Konieczne jest tu, również 

wzięcie pod uwagę kosztów społecznych bezdomności tj.: żebractwa; drobnych kradzieży; 

zanieczyszczania czy dewastowania klatek schodowych; degradacji pewnych obszarów miejskich.                  

Na terenie Gminy i Miasta Nisko brak jest schroniska czy noclegowni dla osób bezdomnych,                   

co jeszcze bardziej potęguje problemy osób bezdomnych. W okresie zimowym osoby bezdomne 

kierowane są do schroniska, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku podpisaną ma w tym 

zakresie umowę (podmiot wyłoniony w trybie ofertowym). Ponadto, zapewnienie miejsc                           

w schroniskach jest odpłatne. Natomiast zapewnienie schronienia osobie jego pozbawionej jest 

ustawowym zadaniem gminy –art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy o pomocy społecznej
124

.  

 Podsumowując, problem bezdomności, jest problemem złożonym i dotyka, coraz większej liczby 

osób. Skala bezdomności nie jest do końca zdiagnozowana i określona, choć prowadzono w tym 

zakresie wiele badań. Należy podkreślić, że bezdomność sama w sobie jest zjawiskiem 

wielowymiarowym i dotyczy wielu sfer osoby bezdomnej. W Gminie i Mieście Nisko zdiagnozowana 

liczba osób bezdomnych nie jest duże (12 osób w 2019), choć liczba osób otrzymujących pomoc                     

z tego powodu była zmienna w latach 2015-2019. 

                                                 
120 Tamże.  
121 Tamże.  
122 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne.  
123 Tamże.  
124 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (tj.: Dz. U z dnia 12 sierpnia 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 
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 Uwzględniając ponadto, problemy z regulowaniem opłat za mieszkania, problemy mieszkaniowe 

i inne, które mogą powodować bezdomność należy stwierdzić, że problem bezdomności w Gminie                   

i Mieście Nisko może narastać. Z uwagi na powyższe należy w tym zakresie podejmować stosowne 

kroki i działania.  

 

3.4. Niepełnosprawność i długotrwała choroba 
  

 Długotrwała choroba i niepełnosprawność są, ze sobą ściśle powiązane. Często, to drugie 

generuje pierwsze. Choroba w niektórych przypadkach pojawia się nagle i ma gwałtowny przebieg,               

a czasem ciągnie się latami. Za długotrwałą chorobę, można uznać taką, która trwa przez dłuższy 

okres tj. co najmniej sześć miesięcy i wymaga systematycznego leczenie, konsultacji lekarskich lub 

systematycznego przyjmowania lekarstw. Długotrwała choroba prowadzi często do 

niepełnosprawności, która utrudnia lub ogranicza osobom niepełnosprawnym wykonywanie 

podstawowych czynności samoobsługowych. Ponadto niepełnosprawność może wykluczać z rynku 

pracy oraz życia społecznego. Niepełnosprawność może mieć charakter fizyczny, psychiczny lub 

złożony. W pierwszym znaczeniu mówimy o ograniczeniach w zakresie poruszania się, wykonywaniu 

czynności samoobsługowych, porozumiewania się. W drugim, pomimo sprawności fizycznej, 

zaburzone procesy percepcji, postrzegania, odczuwania i komunikowania prowadzą, do niemożliwości 

pełnego udziału w życiu społecznym, środowisku rodzinnymi, zawodowym. W trzecim znaczeniu, 

możemy mówić o połączeniu obu cech i ich sprzężeniu się. Bez względu na rodzaj długotrwałej 

choroby i niepełnosprawności w większości przypadków przynoszą one negatywne skutki w skali 

jednostkowej, grupowej oraz makrostrukturalnej. Jeżeli chodzi o samą definicję niepełnosprawności to 

zgodnie z art. 2 pkt. 10 – niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania 

ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,                      

w szczególności powodującą niezdolność do pracy
125

. W ustawie tej określono również trzy 

podstawowe stopnie niepełnosprawności. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę 

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 

pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i 

pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymagają czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.  

 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 

zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 

psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować 

                                                 
125 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U z dnia 

13 marca 2020 r., poz.426 z późn. zm.). 
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przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne
126

. 

Oprócz tych stopni niepełnosprawności odrębny system orzekania stosuje ZUS
127

 gdzie występuje; 

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; całkowita niezdolność od pracy; 

częściowa niezdolność do pracy. W systemie orzecznictwa KRUS
128

 występuje natomiast: stała lub 

długookresowa niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym/niezdolność do samodzielnej 

egzystencji. W orzecznictwie wojskowym wyróżniamy: I grupę inwalidzką; II grupa inwalidzką, III 

grupę inwalidzką. Bez względu na sposób i system orzekania, orzeczenia mogą być wydawane na czas 

określony lub stały.  

 W Polsce liczba osób niepełnosprawnych na koniec 2011 roku wynosiła prawie 4,7 miliona osób, 

co stanowi 12,2% ludności ogółem. Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% 

wobec 53,9% kobiet. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 roku przeszło 

3,1 miliona osób. Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie 

(jednocześnie) wynosiła 2 652,0 tys., tylko prawnie – 479,5 tys., tylko biologicznie – 1 565,6 tys., 

biologicznie – 4 217,6 tys.
129

. W rzeczywistości osób niepełnosprawnych jest o wiele więcej od 4 do 7 

mln
130

. 

Od 2011 roku nastąpiła natomiast zmiana w strukturze osób niepełnosprawnych. Zmianę według 

stopnia niepełnosprawności w Polsce można zaobserwować porównując dane dotyczące udziału osób 

o określonych stopniach niepełnosprawności w populacji osób niepełnosprawnych prawnie ogółem w 

latach 2002-2014. Według BAEL
131

 udział osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności w 2002 roku wynosił 21,1%, z umiarkowanym – 35,1%, z lekkim – 42,7%.  

Natomiast w 2014 roku odsetki te wynosiły odpowiednio: 28,4%, 42,3% i 29,3%. Wśród osób 

niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym struktura ta przedstawiała się następująco: 22,0% 

- znaczny stopień niepełnosprawności, 45,0% - umiarkowany, 33,0% - lekki
132

. Według wyników 

uzyskanych ze spisu ludności w 2011 roku w województwie podkarpackim było 249,5 tys. osób 

niepełnosprawnych, co stanowiło 11,7% ludności Podkarpacia oraz 5,3% ogółu osób 

niepełnosprawnych w Polsce. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych 131,7 tys. (52,8%) stanowiły 

kobiety
133

. Jeżeli chodzi o stopnie niepełnosprawności to: 43,6% osób było z lekkim stopniem 

niepełnosprawności; 34,5% ze stopniem umiarkowanym; 9,5% ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Osoby w wieku 0-15 posiadający orzeczenie o niepełnosprawności stanowiły 

5,9% a 6,5% osób było z nieustalonym stopniem niepełnosprawności
134

. Uaktualniając powyższe dane 

o informacje z ZUS wynika, że w Polsce było 2,5 mln osób, pobierających świadczenia emerytalno-

rentowe z ubezpieczonych przez płatników składek, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności 

                                                 
126 Tamże.  
127 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
128

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
129 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.  
130 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1. 
131 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badania dotyczą reprezentatywnej próby osób w wieku 15 i więcej lat. 
132 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1. 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
133 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_Raport_NSP.pdf. Raport z wyników w województwie podkarpackim Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Urząd Statystyczny w Rzeszowie.  
134 Tamże. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_Raport_NSP.pdf
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(wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie o niezdolności do pracy 

(wydane przez ZUS)
135

. W tej populacji osób niepełnosprawnych nieznacznie przeważają mężczyźni. 

W 2018 roku 344,9 tys. osób niepełnosprawnych pracowało w średnich i dużych przedsiębiorstwach. 

Osoby niepełnosprawna pracowały głównie w sektorze prywatnym 78,1%
136

. W województwie 

podkarpackim liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy 

na 10 tys. ludności wynosiła  679 – 724 osób
137

. 

 W powiecie niżańskim liczbę osób niepełnosprawnych można zdiagnozować na podstawie liczby 

orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. Dane dotyczące orzeczeń zawarte zostały na wykresie nr 2.  

 

Wykres 2. Liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2016-2019
138

 

 

  

Z danych zawartych w wykresie nr 2 wynika, że liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności stale 

rośnie. W roku 2019 wzrosła ona o 280 wydanych orzeczeń w stosunku do 2016 roku. Liczba 

orzeczeń wydanych dla dzieci natomiast sukcesywnie maleje.  

 Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku wynika, że duża liczba osób otrzymuje pomoc                  

i wsparcie z uwagi na niepełnosprawność. W tabeli nr 17 zwarte są w tym zakresie dane.  

 

Tabela 17. Liczba rodzin otrzymujących pomoc i wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nisku z uwagi na niepełnosprawność w latach 2015-2019
139

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin  231 215 206 183 259 

                                                 
135

 Osoby niepełnosprawne w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny.  
136 Tamże.  
137 Tamże.  
138 Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za lata 2016- 2019. 
139 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne. Dane uwzględniając pomoc otrzymywaną na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej.  

2016 2017 2018 2019

1163 1215 1367 1459

221 237 237 205

1384 1452 1604 1664 Łącznie wydanych 
orzeczeń

Liczba wydanych orzeczeń 
dzieci

Liczba wydanych orzeczeń 
dorośli
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Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2014 roku 219 rodzin otrzymywało pomoc z uwagi na 

niepełnosprawność z liczbą osób w rodzinach 567. Jest to znaczny odsetek wśród wszystkich 

powodów udzielania pomocy. Głownie z powodu niepełnosprawności udzielane były zasiłki stałe, 

okresowe, usługi opiekuńcze, skierowania do ośrodka wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Nisku. 

 Jeżeli chodzi o długotrwałą lub ciężką chorobę to, z tego powodu w Ośrodku Pomocy Społecznej                 

w 2019 roku zrealizowano świadczenia 233 rodzinom, w których znajdowało się 475 osób. 

 Ponadto z danych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Nisku
140

 

wynika, że liczba świadczeń opiekuńczych z uwagi na niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) w latach 2015 – 2019 uległa wzrostowi                  

z 8 463 w 2015 roku do 9 193 w 2019 roku. Wzrostowi uległy zwłaszcza wypłacane świadczenia 

pielęgnacyjne. Kwota wypłacanych świadczeń opiekuńczych wyniosła łącznie w 2019 roku 

4 287 555,00 zł w porównaniu do 2 427 352, 00 zł w 2015 roku
141

. Czyli wydatki w tym zakresie 

znaczenie wzrosły.  

 Podsumowując, niepełnosprawność i długotrwała choroba, to problemy, które są często ze sobą 

nierozerwalnie związane i współistniejące. W Gminie i Mieście Nisko występuje znaczny odsetek 

osób niepełnosprawnych. Osób długotrwale chorych bez orzeczonej niepełnosprawności jest jeszcze 

więcej (brak oficjalnych statystyk w tym zakresie). Niepełnosprawność i długotrwała choroba są tym 

samym istotnymi problemami społecznymi występującymi w Gminie i Mieście Nisko. Tym samym 

istotne jest podejmowanie działań i kierowanie wsparcia, do tej kategorii osób.  

3.5. Starzenie się ludności 
 

 Problem starzenia się społeczeństwa polskiego, jest znany od dawna. Starzenie się społeczeństwa 

oznacza, że statystycznie rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnej małej 

liczbie urodzeń i małym lub ujemny przyroście naturalnym. W procesie tym istotne jest również 

dalsze trwanie życia, czyli wydłużenie się liczby lat życia kobiet i mężczyzn. Według prognozy 

Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna oczekiwana długość trwania życia będzie wynosiła                   

w Polsce w 2050 roku dla mężczyzn 82,1 lat, a dla kobiet 87,5 lat. W województwie podkarpackim 

odpowiednio liczba tych lat będzie wynosiła 83 lata dla mężczyzn a dla kobiet 88,3 lata, czyli 

nieznacznie więcej niż dla średniej ogólnopolskiej
142

. Jeżeli chodzi o udział osób w wieku 65 lat                    

i więcej w populacji mieszkańców Polski ogółem to, w 2050 roku będzie on wynosił 30,2%,                      

a w województwie podkarpackim 31,5%. Za osobę w wieku poprodukcyjnym można uznać taką, która 

osiągnęła wiek, co najmniej 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna.   

 

                                                 
140 Działającego w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.  
141 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne. 
142 Główny Urząd statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa, 2014.  
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 Uwzględniając powyższe dane należy stwierdzić, że ludności Polski będzie podlegała procesowi 

starzenia się. Czyli stale będzie rosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby 

ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Jedynie wzrost liczby urodzeń                                 

i współczynnika dzietności może odwrócić tą tendencję. Podobna sytuacja występuje w powiecie 

niżańskim i Gminie i Mieście Nisko, co zostało przedstawione w danych demograficznych (str.35).  

 Uwzględniając powyższe dane demograficzne, osoby starsze w wieku poprodukcyjnym będą 

wymagały coraz bardziej rozwiniętego systemu pomocy i wsparcia. Przy ograniczonych 

możliwościach organizacyjnych i finansowych lokalnego systemu wsparcia osób w podeszłym wieku 

rozwinie się prywatny sektor świadczenia pomocy osobom starszym. Wpływ na to, będzie miał 

również proces migracyjny osób młodych z terenu Gminy i Miasta Nisko z uwagi na niekorzystne 

warunki materialne i do rozwoju, co uniemożliwi wsparcie rodzinne i międzypokoleniowe. Istotne                    

w tym zakresie będzie wsparcie osób w podeszłym wieku w formach instytucjonalnych w tym: 

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, 

klubach seniora, dziennych domach seniora. Ważne będzie również rozwinięcie pomocy 

pielęgniarskiej i dostępu do usług medycznych w tym w miejscu zamieszkania.  

 Generalnie, ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają w większości osoby w wieku 

produkcyjnym. Osoby w wieku poprodukcyjnym, osoby starsze korzystają zazwyczaj z usług 

opiekuńczych, skierowania do domu pomocy społecznej lub zasiłków stałych do czasu nabycia 

świadczeń emerytalnych lub w przypadku nieuzyskania do nich uprawnień. W roku 2019 objętych 

usługami opiekuńczymi  było 45 osób. Ponadto część osób korzystających ze specjalistycznych usług 

dla osób z zaburzeniami psychicznym to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ponadto 32 osób w 2019 

roku przebywało w Domu Pomocy Społecznej, z tego ponad połowa była w wieku 

poprodukcyjnym
143

.  

 Podsumowując, z danych demograficznych wynika, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

będzie rosła, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób w wieku przedprodukcyjnych, 

wskaźników urodzeń, dzietności. Procesy migracyjne i brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny 

będzie potęgowało to zjawisko. Tendencja ta będzie powodowała, konieczność zapewnia pomocy, 

świadczeń i opieki dla osób w podeszłym wieku. Stawia to, wyzwania przed instytucjami 

zobowiązanymi do wsparcia osób w podeszłym wieku. Może to być, z kolei szansą dla lokalnego 

rynku pracy w zakresie rozwoju tego rodzaju usług.  

 

 3.6. Przemoc w rodzinie  
 

 Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które dotyka coraz większej liczby rodzin i osób. Zgodnie                 

z definicją legalną zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
144

 przemoc w rodzinie 

                                                 
143 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne. 

 
144 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U z 11 lutego 2020 roku poz. 218 z późn. zm.). 
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to: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 

u osób dotkniętych przemocą. Przemoc w rodzinie to, tym samym wszelkie działania, które mogą 

powodować negatywne konsekwencje dla osób i członków ich rodzin bez względu na ich podłoże.                 

W węższym znaczeniu możemy mówić o rodzajach przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej. 

Bez względu jednak na rodzaj przemocy, zawsze generuje ona negatywne konsekwencje dla 

funkcjonowania rodziny w szczególności dla małoletnich dzieci. Z danych Komendy Głównej Policji 

wynika, że liczba ofiar przemocy w rodzinie w Polsce jest znaczna. Na wykresie nr 3 i 4 zawarto                  

w tym zakresie stosowne dane. 

 

Wykres 3. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w latach 2015-2019
145

 

 

  

 Z danych zawartych na wykresie nr 3 wynika że liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” 

zmieniała się w latach 2015 -2019. Począwszy od 2016 roku liczba wypełnionych kart zaczęła 

znaczenie rosnąć, po czy znów zaczęła spadać i osiągnęła 74 313 w 2019 roku.   

 

Wykres 4.Ogólna liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 2015-2019
146

 

                                                 
145https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html Opracowanie własne.  
146 Tamże. 
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Z danych zawartych na wykresie nr 4 wynika, że liczba ofiar przemocy w rodzinie zmalała w 

analizowanych latach.  Głównie ofiarami przemocy w rodzinie padają kobiety oraz dzieci. Kobiety, 

jako ofiary przemocy w 2019 roku stanowiły 74,07% wszystkich ofiar, dzieci prawie 13,81%,                      

a mężczyźni jedynie 12,12%. Tym samym można stwierdzić, że przemoc w rodzinie ma „płeć”.                       

W przybliżeniu prawie połowa sprawców przemocy jest pod wpływem alkoholu. Tym samym to, 

problem z alkoholem przyczynia się do niekontrolowanych zachowań, co nie oznacza, że jest on 

wyłączną przyczyną przemocy
147

.  

 Zjawisko przemocy w rodzinie występuje i dotyka mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.                      

W Gminie i Mieście Nisko działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, który, ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. Informacje z danych 

sprawozdawczych Zespołu (…) zostały zawarte w tabeli nr 18. 

 

Tabela 18. Skala przemocy występująca w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2019
148

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Łączna liczba rodzin, w których występuje zjawisko 

przemocy w rodzinie 
73 77 72 66 45 

Liczba poszkodowanych kobiet  70 97 92 86 54 

Liczba poszkodowanych dzieci  108 52 81 62 51 

Liczba prowadzonych postępowań/spraw przez Grupy 

robocze w ramach procedury Niebieska Karta 
82 89 72 66 47 

Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury 

„Niebieska Karta” 
49 41 50 52 37 

Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart A 82 89 82 54 40 

 

 Dane zwarte w tabeli obrazują skalę występowania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście 

Nisko. Uśredniając dane za lata 2015 - 2019, co rok sporządzanych było 69 Niebieskich Kart A
149

. 

                                                 
147 Tamże. 
148 Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie. Ankiety za lata 2015-2019. Opracowanie własne.  
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Przy czym należy zauważyć, że liczba wypełnianych „Niebieskich Kart A”  znacząca spadła w 2019 

roku w stosunku do lat minionych. Wynika to z aktywnych działań podejmowanych przez grupy 

robocze. Z kolei liczba zakończonych postępowań również maleje co, związane jest ze zmniejszeniem 

się ogólnej liczny sporządzanych „Niebieskich Katy A”. Przemoc w rodzinie dotyczyła w 2019 roku 

45 rodzin. Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, wśród sprawców dominują natomiast 

mężczyźni. Znaczna cześć interwencji związanych z przemocą w rodzinie występuje wówczas, kiedy 

sprawca jest pod wpływem alkoholu. Uwzględniając ogólną liczbę ofiar przemocy w rodzinie w 2019 

roku (120 osób), udokumentowane zjawisko przemocy w rodzinie dotyczy 0,5% mieszkańców Gminy 

i Miasta Nisko. Przemoc w rodzinie, tym samym nie jest zjawiskiem masowym, ale skala jej 

negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania rodzin i osób jest bardzo znaczna.  

 Podsumowując, zjawisko przemocy w rodzinie maleje zarówno w skali kraju jak również                     

w Gminie i Mieście Misko. Głównie sprawcami przemocy są mężczyźni a ofiarami kobiety i dzieci. 

Przemoc nie jest zjawiskiem masowym i dotyczy około 0,5% mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. 

Jest jednak problemem, generującym bardzo dużo negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania 

rodziny i należy jej przeciwdziałać, a jej rzeczywista skala może być większa.  

 

3.7. Alkoholizm i inne uzależnienia 
 

 Problem nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz innych uzależnień jest znaczący w znaczeniu 

szkód zdrowotnych i społecznych, które one wyrządzają. Alkoholizm i inne uzależnienia (narkotyki, 

gry hazardowe, dopalacze, pornografia, cyberuzależnienia) są zjawiskami społecznymi, które mają 

znaczenie w wielu wymiarach. W ujęciu szerokim nadużywanie alkoholu i inne uzależnienia 

powodują szkody w całym społeczeństwie, do których możemy zaliczyć: zmniejszenie 

produktywności; konieczność ponoszenia wydatków na działania związane z leczeniem, ratowaniem 

życia osób uzależnionych; konieczność dokonywania licznych interwencje przez służby porządkowe; 

wchodzenie w konflikt z prawem; degradację całych obszarów czy przestrzeni miejskich. W ujęciu 

wąskim nadużywania alkoholu i inne uzależnienia zaburzają funkcjonowanie społeczności lokalnych, 

rodzin i ich członków oraz jednostek ludzki. Powodują szkody materialne, zdrowotne wśród członków 

rodzin, spychają całe rodziny na margines życia społecznego, powodują ich stygmatyzację.                 

Problem alkoholizmu i innych uzależnień jest znany w Polsce od wielu lat, jednak faktyczne działania 

na rzecz ich przezwyciężania są prowadzone od lat 90-ty, w tym wprowadzenia w życie ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
150

                    

oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
151

. Szkody powstające w wyniku 

                                                                                                                                                         
149 Kartę A, wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może 

stanowić dowód w sprawie przemocy.  
150 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U z dnia 19 listopada 

2019 roku poz. 2277). 
151 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U z dnia 8 maja 2019 r., poz. 852 z późn. zm.). 
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problemów alkoholowych szacowane są na 1,3% produktu krajowego brutto danego kraju
152

.                  

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że około 2% 

populacji Polski jest uzależniona od alkoholu tj. około 800 tys. osób. Średnio w gminie z 25 tys. 

mieszkańców jest to 500 osób. Dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, 

rodzice) jest około 4% populacji, a w gminie średnio z 25 tys. dotyczy to 1000 osób. Osób pijących 

szkodliwie jest około 5-7% populacji Polski tj. 2-2,5 mln osób, a gminie z 25 tys. mieszkańców jest to, 

1250-1750 osób
153

. Z powyższych danych wynika, że problem alkoholizmu dotyczy dużej części 

populacji Polski. W stosunku do znacznej liczby osób uzależnionych od alkoholu podejmowane są 

różne działania interwencyjne mając na celu nakłonienie ich do powstrzymania się od jego 

spożywania w tym do przymusowego leczenia odwykowego, o czym może zdecydować właściwy 

Sąd. Jeżeli chodzi o przymusowe leczenie odwykowe ze skierowania Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to liczba takich wniosków kształtuje się na Podkarpaciu 

jak w tabeli nr 19. 

 

Tabela 19. Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia przymusowego leczenia 

w Polsce i Województwie Podkarpaciu w latach 2015-2018
154

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 

Łączna liczba osób, wobec których podjęto działania do 

orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego w 

Polsce  

 

55 643 

 

101 850 

 

60 805 
 

54 224 

Łączna liczba osób, wobec których podjęto działania do 
orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego na 

Podkarpaciu  

 

2 502 

 

3 747 

 

 
2 916 

 

2 599 

 

 Z danych zawartych w tabeli wynika, że liczba osób, wobec których podjęto działania zmierzające 

do skierowania ich na przymusowe leczenie odwykowe (z lat 2015-2018) sukcesywnie spada zarówno 

dla Polski jak i województwa podkarpackiego. 

 Jeżeli chodzi o skalę alkoholizmu w Gminie i Mieście Nisko, to kształtuje się ona podobnie jak                 

w innych gminach. Z problemem alkoholowym, na co dzień spotykają się pracownicy socjalni 

pracujący w środowiskach opiekuńczych. W każdym z  rejonów opiekuńczych da się wydzielić,                   

co najmniej po 10 rodzin, w których występują problemy z alkoholem, co daje 90 rodzin.                       

Są to, oczywiście dane zawężone jedynie do rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jeżeli chodzi 

o udzielanie pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku z powodu alkoholizmu, to jej liczba 

zawarta jest na wykresie nr 5.  

 

                                                 
152 http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf z dnia 2 listopada 2015 roku. Narodowy Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.  
153 http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki. 
154 http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 

Polsce w Samorządzie Gminnym. Za lata 2015-2018. 

http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf
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Wykres 5. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu alkoholizmu w latach 2015-

2019
155

 

 

 Liczba rodzin, którym udzielana jest pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku                    

z powodu alkoholizmu zmalała w analizowanych latach. W 2019 roku zmalała o 33 osoby w stosunku 

do 2015 roku.  

 Z danych sprawozdawczych Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nisku wynika, że wpłynęło: w 2015 roku 34 wnioski o leczenie odwykowe z czego 

13 skierowano do Sądu; w 2016 roku 57 wniosków o leczenie odwykowe z czego 12 skierowano do 

Sądu. W kolejnych latach skala wniosków o leczenie odwykowe i skierowanych spraw do Sądu była 

podobna
156

.  Realna skala osób uzależnionych od alkoholu w Gminie i Mieście Nisko może dotyczyć 

2% mieszkańców. Są to dane szacunkowe.  

 Ponadto z danych Komendy Powiatowej Policji w Nisku wynika, że w 2019 roku łącznie 

było w powiecie niżańskim 456 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2019 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Nisku 

zatrzymali 87 kierujących, będących w stanie nietrzeźwości
157

.  

W samej Gminie i Mieście Nisko stwierdzono w 2019 roku 46 osób kierujących pojazdami pod 

wpływem alkoholu
158

. Osoby małoletnie, które nie były zatrzymywane w izbie wytrzeźwień tylko 

przekazywane rodzicom. 

 Policja w każdym przypadku ujawnienia małoletniego pod wpływem alkoholu dążyła do wyjaśnienia 

okoliczności, w jakich wszedł on w jego posiadanie. 

 W Polsce odsetek osób używających narkotyków w wieku 15-34 lata wyniósł 10,4%,                              

a najczęściej używanym narkotykiem była marihuana. W Polsce odnotowano wzrost zażywania przez 

młodzież szkolną leków uspokajających i nasennych bez wskazania lekarskiego. Ponadto, stwierdzono 

łącznie w 2018 roku 59 929 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a liczba 

podejrzanych osób wynosiła 28 497 osób. Łącznie w Polsce w 2018 roku było 18 103 skazanych osób 

z ustawy przeciwdziałaniu narkomanii
159

. 

                                                 
155 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019. Opracowanie własne.  
156 Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2015-2019. 
157 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie niżańskim za 2019 rok.  
158 Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2019 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta 

Nisko za 2019 rok. 
159 Raport o stanie narkomanii w Polsce. Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2019 rok. 
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  W ramach działalności Komedy Powiatowej Policji zostały ujawnione w powiecie również 

przestępstwa w zakresie posiadania narkotyków i środków odurzających, odnotowano w tym zakresie 

w 2019 roku 27 czynów.  

 Podsumowując, problem nadużywania alkoholu i innych uzależnień dotyczy znacznej liczby 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Uzależnienia to problemy istotne z uwagi na ich znaczące 

negatywne skutki społeczne i ekonomiczne. W pierwszym znaczeniu alkoholizm i inne uzależnienia 

prowadzą do degradacji osoby i rodziny oraz środowiska lokalnego. W drugim znaczeniu powodują 

duże obciążenia finansowe związane z leczeniem, rehabilitacją, utrzymaniem osób uzależnionych. 

Problem alkoholizmu dotyczy około 2% mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Rzeczywista skala 

występowania problemu alkoholizmu i innych uzależnień w Gminie i Mieście jest trudna do ustalenia 

i zazwyczaj zaniżana jest do liczby przypadków, które zostały udokumentowane przez instytucje na 

podstawie zdarzenia.  

 

 

3.8. Problemy opiekuńczo-wychowawcze i piecza zastępcza 
 

 Problemy opiekuńczo-wychowawcze i piecza to pojęcia wiążące się ze sobą nierozerwalnie, 

pierwsze mogą powodować następstwa w postaci pieczy zastępczej. Problemy opiekuńczo-

wychowawcze można ogólnie określić, jako pewien stan relacji wewnątrzrodzinnych prowadzący do 

zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, opieki nad dziećmi lub zachowań i działań 

podejmowanych przez dzieci i młodzież, które nie są społecznie akceptowalne lub są zagrożone 

sankcją karną. Niekiedy jest tak, że pojawiające się problemy opiekuńczo-wychowawcze są 

przejściowe i nie wymagają zewnętrznej interwencji, instytucji lub innej placówki. Zdarzają się jednak 

sytuacje, w których rodzina wymaga zewnętrznego wsparcia i interwencji, w niektórych przypadkach 

Sądu i kuratorów, pomocy społecznej, policji. Ustawą, która reguluje zasady udzielania wsparcia                    

i pomocy rodzinie jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
160

. W ustawie tej 

określono między innymi systemy wsparcia dla rodziny i dziecka.  

 Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek 

udziela wsparcia, które polega w szczególności na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego 

oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; rozwijaniu umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych rodziny; podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny; pomocy w integracji rodziny; przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji 

społecznej rodziny; dążeniu do reintegracji rodziny. Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie 

pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu. Rodzina może otrzymać wsparcie od instytucji                       

i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin 

wspierających. 

                                                 
160 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U z 8 maja 2020 roku poz. 821). 



 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej i programów pomocy społecznej na lata 2021-2025 

  Strona 
73 

 
  

 W Gminie i Mieście Nisko zapisy ustawy realizowane są poprzez udzielenie wsparcia w postaci: 

asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodziną; pracowników socjalnych; psychologów; 

poradnictwo prawne; Klub Integracji Społecznej;  czterech Placówek Wsparcia Dziennego tj. Świetlic 

Środowiskowo-Profilaktycznych. W zakresie realizacji tych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej 

współdziała między innymi z Sądem Rodzinnym w Nisku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Komedą Powiatową Policji i innymi instytucjami. Nadrzędnym celem realizowania tych działań jest 

zabezpieczenie dobra dzieci w rodzinach oraz wsparcie procesu wychowania dzieci. 

 Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku wynika ponadto, że znaczny odsetek rodzin 

korzysta z pomocy z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych, co przedstawione zostało                

w tabeli nr 20.  

Tabela 20. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze w latach 2015-2019
161

 

Nazwa kategorii Lata 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na 
problemy opiekuńczo-wychowawcze  

56 48 47 45 36 

Liczba osób w rodzinach  211 177 205 150 159 

  

Z danych zwartych w tabeli wynika, że liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy 

opiekuńczo-wychowawcze maleje. W 2019 roku dotyczyło to 36 rodzin z 159 osobami w rodzinach.  

 W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku rodziny otrzymywały również 

wsparcie w postaci asystenta rodziny. Liczbę rodzin objętych pomocą asystenta rodziny przedstawia 

wykres nr 6.  

 

Wykres 6. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w latach 2015-2019162 

 

  

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny wynosi w 2019 roku 19. Najwięcej 

rodzin objętych pomocą asystenta rodziny było w 2016 roku i było to 23 rodziny.  

                                                 
161 Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2019 i Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i 
Mieście Nisko na lata 2014-2016 i 2017-2019. Opracowani własne.  
162 Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2014-2016 i 2017-2019. 

Opracowanie własne.  
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 Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd w Nisku do pracy z asystentem rodziny wynosiła:                

w 2015 roku 18 rodzin: w 2016 roku 20 rodzin; w 2017 roku 5 rodziny; w 2018 roku 10 rodzin; w 

2019 roku 13 rodzin.  

 Dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi kierowane są do czterech 

Placówek Wsparcia Dziennego tj. Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych działających przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. Świetlice działają na terenie Niska, Zarzecza, Nowosielca                      

i Woliny. Uczestnikami świetlicy są dzieci wywodzące się przeważnie z rodzin dysfunkcyjnych,                   

z problemami alkoholowymi lub rodzin niepełnych. Wielu wychowanków rodzin pochodzi z rodzin 

biednych, nie umiejących zapewnić swoim dzieciom podstawowych warunków utrzymania. Świetlice 

mają za zadanie zapobiegać dysfunkcjom społecznym poprzez: wspieranie wychowawczej roli 

rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku, wyrównanie dysproporcji 

edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych, rozwinięcie u wychowanków umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie                   

u wychowanków poczucia własnej wartości, profilaktykę uzależnień, wyrabianie i utrwalanie                      

u wychowanków prawidłowych nawyków higieny. Obecnie ze wsparcia Placówek Wsparcia 

Dziennego tj. Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych korzystają dzieci z terenu gminy w liczbie 

względnie stałej. Jeżeli chodzi o liczbę dzieci biorących udział w zajęciach Świetlic, to zawarta jest 

ona na wykresie nr 7.  

 

Wykres 7. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach Placówek Wsparcia Dziennego 

w latach 2015-2019
163

 

 

 Z danych zawartych na wykresie wynika, że liczba dzieci biorących udział w zajęciach Placówek 

Wsparcia Dziennego w Gminie i Mieście Nisko systematycznie rośnie w analizowanych latach.                   

W 2019 roku było to już 131 dzieci.  

 Poza w/w formami wspierania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomoc w gminie 

świadczą Kościół/Parafia, Dom Kultury, Niżańskie Centrum Kultury, grupy oazowe, czy kluby 

sportowe. 

 Jeżeli chodzi o liczbę dzieci umieszczonych w placówkach (instytucjonalnej pieczy 

zastępczej) poza rodziną w pieczy zastępczej z terenu Gminy i Miasta Nisko to wynosiła ona (w tym 

                                                 
163 Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2014-2016 i 2017-2019. 

Opracowanie własne. 
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dorosłych): 2016 roku – 22 osoby; w 2017 roku – 31 osób; w 2018 roku – 26 osób; w 2019 roku – 14 

osób. Koszty jakie ponosiła Gmina i Miasto Nisko z tytułu opłat za pobyt w tych placówkach stale 

rosną i w 2019 roku wyniosły łącznie 193 119 zł
164

. 

 Podsumowując, problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz zagrożenie umieszczeniem 

w pieczy zastępczej dotyczy nadal znacznej liczby rodzin w Gminie i Mieście Nisko. Należy 

tym samym podejmować działania przeciwdziałające umieszczaniu dzieci w rodzinach zastępczych, 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W tym celu podejmowane są działania przez 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny, Placówek Wsparcia Dziennego tj. Świetlice 

Środowiskowo-Profilaktyczne, oraz instytucje współdziałające z Ośrodkiem Pomocy Społecznej                   

w Nisku. Należy powyższe działania kontynuować i rozszerzać ich działalność.  

4. Analiza SWOT  
 

 Analiza SWOT
165

 jest jedną z metod i technik analitycznych służących do porządkowania 

informacji oraz tworzenia projektów i analizy otoczenia projektowego. Generalnie wykorzystywana 

jest ona, wszędzie tam gdzie chcemy określić wewnętrzny stan organizacji, systemu, oraz jego 

zewnętrze otoczenie. Analiza ta, jest przydatna głównie w zarządzaniu. Do analizy SWOT stosuje się 

tak zwaną matrycę, którą można przedstawić następującą. 

Analiza SWOT 

 

 

  

                                                 
164 Tamże. 
165 S - Strengths - mocne strony, atuty - jest to wszystko to, co jest robione lub co jestw posiadaniu i co umożliwia osiągnięcie sukcesu.                

W - Weaknesses - słabe strony, wady - wszystko to, czego nie ma w posiadaniu lub co nie jest robione i co stoi na drodze do sukcesu,                  

O - Opportunities - szanse (w toczeniu), okazje - wszelkie sprzyjające sytuacje, które można wykorzystać w celu osiągnięcia dobrych 
wyników działalności, T - Threats - zagrożenia (w otoczeniu), trudności - zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny 

wpływ. 

 

Pomocne Szkodzące 

 

Słabe strony 

 

 

Zagrożenia 

 

 

Szanse  
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Silne strony Słabe strony 

1. Dobrze wykształcona i wykwalifikowana kadra instytucji 

pomocy społecznej, podnosząca stale swoje kwalifikacje.  

2. Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach w tym 
online.  

3. Możliwość zmiany siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej co 

usprawni pracę Ośrodka.  
4. Duży odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

5. Możliwość rozwoju działania interdyscyplinarnego i 

współpracy międzyinstytucjonalnej.  
6. Chęć współdziałania większości instytucji przy 

rozwiązywania problemów społecznych. 

7. Zaangażowanie pracowników służb społecznych w 
rozwiązywania problemów społecznych.  

8. Możliwość realizacji własnych programów 

profilaktycznych, aktywizujących bez udziału środków 
zewnętrznych. 

9. Podejmowanie działań z reintegracji społecznej i 

zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Nisku.  
10. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych do 

realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych.  
11. Rozwinięta współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku.  

12. Możliwość współdziałania z istniejącymi i 
nowopowstającymi organizacjami pozarządowymi. 

13. Realizacja działań na rzecz dzieci przez Placówki 

Wsparcia Dziennego tj.  Świetlice Środowiskowo-
Profilaktyczne oraz powołanie nowej placówki w ramach 

środków zewnętrznych.  

14.Możliwość podejmowania działań na rzecz osób starszych 
w postaci dziennego domu seniora. 

 

1. Brak pełnej i pogłębionej diagnozy występujących problemów społecznych w 

oparciu o badania empiryczne, terenowe. 

2. Stosowanie w ograniczonym zakresie podejścia interdyscyplinarnego 
i wielopłaszczyznowego do rozwiązywania problemów społecznych. 

3. Brak spójnego i systematycznego współdziałania pomiędzy instytucjami 

działającymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. 
4. Brak systematycznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami działających 

na obszarze Gminy, niezbędnej do szybkiego rozwiązywania problemów 

społecznych, (w tym indywidualnych) w tym z wykorzystaniem infrastruktury 
informatycznej.  

5. Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura społeczna w tym w zakresie 

wsparcia osób w podeszłym wieku np. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom 
Pomocy Społecznej, Dom seniora. 

6. Brak wystarczającej liczby środków finansowych na wsparcie wszystkich osób 

potrzebujących. 
7. Wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku, w wieku poprodukcyjnym. 

8. Niska aktywność zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej. 

9. Znaczna liczba osób podlegających wykluczeniu społecznemu. 
10. Niski poziom wykształcenia osób korzystających z systemu pomocy 

społecznej utrudniający wejście im na rynek pracy, czy poszukiwanie pracy.  

11. Niewystarczająco rozwinięty system wsparcia rodzin i placówek wparcia 
dziennego zwłaszcza w zakresie miejsc, w których prowadzone są zajęcia w 

Świetlicach Środowiskowo Profilaktycznych dla dzieci.  

12. Słabo rozwinięte system wsparcia osób niepełnosprawnych w tym 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

13. Niedostosowanie infrastruktury społecznej i administracyjnej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  
14. Niski stopień informatyzacji podmiotów publicznych w tym do świadczenia 

usług drogą elektroniczną.  

15. Brak mieszkań chronionych, treningowych. 
16. Niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych w stosunku do potrzeb 

mieszkańców najsłabiej uposażonych. 

17. Niewystarczająco rozwinięty i doinwestowany system przeciwdziałania 
przemocy rodzinie. 

18. Brak dostatecznego wsparcia dla osób z problemem alkoholowym. 

19. Ograniczony dostęp do specjalistów w tym: terapeutów; psychoterapeutów; 
psychiatrów; psychologów, doradców zawodowych. 

20. Brak wsparcia dla osób bezdomnych w zakresie miejsc noclegowych, 

schronisk na terenie Gminy. 
21. Brak dostatecznego wsparcia dla osób bezrobotnych w zakresie miejsc pracy. 

22. Słabo rozwinięty sektor podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni 

socjalnych, 
23. Znaczna liczba rodzin, w których występuje przemoc, alkoholizm, problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, niezaradność życiowa.  

24. Ograniczony dostęp do organizacji pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej. 

25. Bardzo duża ilość zadań realizowanych przez pomoc społeczną w stosunku do 

nakładów na nią.  
26. Ograniczona liczba miejsc pracy na terenie Gminy. 

27. Wysokie wskaźniki bezrobocia.  
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Szanse Zagrożenia 

1. Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, 

generujących miejsca pracy. 

2. Wysokie wskaźniki bezrobocia dają szansę realizację 
większej liczby projektów i zaangażowania większych 

środków na wsparcie osób bezrobotnych. 

3. Dobre położenie geograficzne w obszarze głównych 
szlaków komunikacyjnych. 

4. Miasto powiatowe, co związane jest z lokalizacją instytucji 

i ich dostępnością: Komendy Powiatowej Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Szpitala Powiatowego; Sądu Rejonowego; 

Prokuratury Rejonowej; Urzędu Skarbowego; Wydziałów 

budownictwa, ksiąg wieczystych; Powiatowy Urząd Pracy; 
Sanepidu. 

5. Możliwość korzystania ze środków zewnętrznych w tym z 

Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, Funduszy Norweskich, 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6. Zmniejszenia się skali emigracji zarobkowej, powroty. 

7. Wzrost nakładów państwa na rozwój i badania w 

szkolnictwie wyższym. 

8. Rozwój obszarów inwestycyjnych oraz inwestycji, co 
umożliwia zwiększenie szansy na znalezienie pracy.  

9. Poprawa infrastruktury w tym drogowej, co może wpłynąć 

1. Utrzymujące się wysokie wskaźniki bezrobocia.  

2. Nadal niski poziom płac i zatrudnienie na umowy zlecenie. 

3. Nadal występujące migracje zarobkowe, co dotyczy głównie ludzi młodych w 
wieku produkcyjnym, w tym migracje wewnętrzne.  

4. Odpływ wykwalifikowanych pracowników, dobrze wykształconych osób do 

dużych ośrodków miejskich. 
5. Zbyt częste zmiany przepisów prawa, bałagan prawny, interpretacyjny, 

niespójność przepisów prawa.  

6. Niewystarczające wsparcie finansowe z budżetu państwa, wojewody na 
realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wynagrodzenie 

kadry pomocy społecznej.  

7. Niekorzystne wskaźniki demograficzne dla regionu, gminy, obciążenie 
demograficzne.  

8. Ograniczona dostępność do wysokiej jakości usług medycznych, lekarzy 

specjalistycznych, w tym dla osób niepełnosprawnych, kolejki do specjalistów.  
9. Narastające tendencje kulturowe w zakresie propagowanie negatywnych 

wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży propagowane przez media, popkulturę.  

10. Kwestionowane postawy dzieci i młodzieży w zakresie instytucji, systemu 

szkolnego, edukacji.  

11. Zbyt duży nacisk na szybkie dostosowanie do innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie rozwiązywania problemów społecznych, bez wcześniejszej dokładnej 
analizy i pilotażu  
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na rozwój lokalny. 
10. Wzrost inwestycji lokalnych w tym finansowych przez 

samorząd i środki zewnętrzne.  

 

5. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią 
 

 Prognoza zmian objętych strategią, to odpowiedź, na to jak w przyszłości będą kształtowały się 

obszary problemowe poruszane w Strategii. Prognoza ma na celu umożliwienie planowania 

strategicznego oraz określenia potencjalnych zmian, jakie zajdą w zdiagnozowanych i opisanych w 

Strategii obszarach problemowych. Uwzględniając planowane zmiany, jakie zachodzą w pomocy 

społecznej i obszarach z nią związanych prognoza jest konieczna. W związku z powyższą diagnozą 

należy przyjąć, że pomoc społeczna będzie podlegać dużym zmianom zarówno w układzie 

instytucjonalnym, jak i zadaniowym w tym w związku z realizacją nowych programów społecznych. 

W tabeli nr 21 zawarto prognozę zmian, jakie mogą zachodzić w priorytetowych obszarach 

problemowych objętych Strategią. 
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Tabela 21. Prognoza zmian w obszarach problemowych objętych Strategią wraz z prognozowanymi zmianami
166

 

Priorytetowe obszary 

problemowe 

zdiagnozowane 

w strategii 

Prognozowane zmiany w obszarze  Prognozowane zmiany w obszarze z uwagi oddziaływanie działań 

podejmowanych między innymi ramach Strategii 

Ubóstwo  1. Stabilizacja liczby osób i rodzin, w których występuję ubóstwo. 

2. Poprawa statusu materialnego mieszkańców Gminy. 

3. Stabilizacja liczby osób i rodzin uważających się za ubogie (ubóstwo relatywne). 

4. Powstawanie ubóstwa wśród rodzin i osób w wyniku niegospodarnego 

wydatkowania własnych środków finansowych. 

5. Powstawanie ubóstwa na własne życzenia tj. brak chęci, motywacji, do 

poszukiwanie pracy, podejmowania prac dorywczych. 

6. Stabilizująca się liczby osób i rodzin z zadłużeniami w opłatach mieszkaniowych.  

1. Zmniejszanie się skali ubóstwa skrajnego poprzez system udzielanych świadczeń z 

pomocy społecznej, w tym świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z 

programów społecznych.  

2. Zmniejszenie się skali ubóstwa poprzez organizowanie zatrudnienia wspieranego. 

3. Zmniejszanie się skali dzieci niedożywionych poprzez ich dożywanie, pomoc 

żywnościową w tym pomoc z Programu FEAD. 

4. Zmniejszanie się skali ubóstwa w zakresie wyposażenia dzieci do szkoły poprzez 

system stypendiów szkolnych i pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi w tym 

wyprawki szkolnej.  

5. Zwiększanie się dostępu do mieszkań socjalnych dla osób z zadłużeniami w 

opłatach mieszkaniowych i osób pozbawionych schronienia.  

6. Poprawa dostępu do mieszkań komunalnych i socjalnych poprzez zwiększanie ich 

liczby.  

Bezrobocie  1. Utrzymywanie się wysokich wskaźników bezrobocia. 

2. Dalszy brak stałej pracy dla osób w tym w szczególności młodych. 

3. Niezbyt duża liczba powstających podmiotów gospodarczych i nowo oferowanych 

miejsc pracy.  

4. Utrwalanie się bezrobocia długotrwałego wśród niektórych osób bezrobotnych. 

5. Utrzymywanie się braku stabilności zatrudnienia. 

6. Utrzymywanie się niskiego poziomu płac. 

7. Duża liczba osób zatrudnianych w szarej strefie i na niepełnym wymiarze pracy.  

8. Utrzymywanie się niedostosowania kwalifikacji osób do potrzeb rynku pracy.  

1. Zmniejszanie się wskaźników bezrobocia poprzez realizację robót publicznych, prac 

interwencyjnych, zatrudnia wspieranego, programów wspieranych. 

2. Zwiększenie się dostępu do pracy osób młodych w wyniku organizacji staży. 

3. Zmniejszanie się liczby osób długotrwale bezrobotnych poprzez podejmowanie 

działań aktywizacyjnych. 

4. Poprawa dostępu do usług świadczonych przez PUP w tym z uwagi na realizację 

projektów zewnętrznych i współpracę z Gminą. 

5. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej poprzez realizację prac społecznie użytecznych, udziału w projektach, 

Klubie Integracji Społecznej, wsparcie finansowe, rzeczowe, realizację kontraktów 

socjalnych.  

6. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez skuteczną pracę socjalną, poradnictwo, 

doradztwo zawodowe, realizacje programów. 

Bezdomność 1. Zwiększanie się liczby osób bezdomnych w wyniku innych problemów w tym 

rodzinnych z alkoholem, przemocą w rodzinie. 

2. Pogarszanie się sytuacji osób bezdomnych z uwagi brak miejsc noclegowych na 

terenie Gminy. 

3. Zwiększanie się skali negatywnych konsekwencji bezdomności tj. alkoholizmu, 

przestępczości, rozbojów, chorób.  

1. Ograniczenie zjawiska bezdomności poprzez rozwój współpracy ze schroniskami, 

noclegowniami. 

2. Zlecanie i finansowanie pobytu w schroniskach dla bezdomnych osób z terenu 

Gminy i Miasta Nisko.  

3. Zmniejszanie się negatywnych konsekwencji bycia osobą bezdomną poprzez 

wsparcie pomocą rzeczową, żywnościową, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 

organizowanie schronienia, kierowanie na leczenie odwykowe, pracę socjalną.  

4. Poprawa sytuacji osób bezdomnych poprzez umożliwienie im zamieszkiwanie w 
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 Opracowanie własne.  
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mieszkaniach socjalnych. 

5. Poprawa współpracy z osobami bezdomnymi z wykorzystaniem kontraktu 

socjalnego.  

Niepełnosprawność i 

długotrwała choroba 

1. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

2. Pogarszanie się stanu zdrowia mieszkańców. 

3. Utrzymywanie się utrudnionego dostępu do odpowiedniej diagnostyki i leczenia 

specjalistycznego. 

4. Narastanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zwiększanie się liczby osób, korzystającego z różnego rodzaju świadczeń dla osób 

długotrwale chorych i niepełnosprawnych.  

6. Zwiększanie się liczby osób wymagających umieszczenia w Zakładach Opiekuńczo-

Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej.  

7. Narastanie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.  

1. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie usług, 

poradnictwo, wsparcie finansowe w tym z przeznaczeniem na leki i leczenie. 

2. Zmniejszanie utrudnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w 

instytucjach użyteczności publicznej, dostęp do e-usług, oraz dostępność plus. 

3. Poprawa dostępu do różnego rodzaju usług opiekuńczych, asysty poprzez ich 

zlecenia i rozwój sektora prywatnego w tym zakresie.  

4. Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do dóbr kulturowych, atrakcji oraz 

aktywnego spędzania czasu wolnego.  

5. Poprawa, jakości wsparcia i obsługi osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 

przez kadrę  pomocy społecznej poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.  

6. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez 

kierowanie ich do Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Pomocy 

Społecznej, Dziennego Domu Seniora. 

7. Poprawa pomocy dla rodzin opiekujących się całkowicie niesamodzielnym, 

niepełnosprawnym członkiem rodziny w tym poprze opiekę wytchnieniową.  

8. Poprawa jakości usług świadczony w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 

zaplecza lokalowego niezbędnego do wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w 

tym niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Starzenie się ludności 1. Znaczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i podeszłym. 

2. Zwiększanie się zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi dla osób w 

podeszłym wieku w tym opiekuńcze, specjalistyczne. 

3. Zwiększenie się liczby osób w podeszłym wieku, które należy skierować do Domu 

Pomocy Społecznej. 

4. Zwiększenie się liczby osób w podeszłym wieku, które będą kierowane do 

Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych. 

5. Zmniejszanie się wsparcia ze strony rodziny i osób najbliższych w stosunku do osób 

w podeszłym wieku (samotność osób w podeszłym wieku). 

6. Zwiększanie się problemów zdrowotnych osób w podeszłym wieku, problemy 

zdrowotne wieku starczego.  

1. Zwiększenie wsparcia z pomocy społecznej dla osób młodych, młodych małżeństw 

celem motywowania do zwiększania liczby potomstwa i wzrostu liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym, w tym z programów społecznych.  

2. Poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i ich jakości 

w tym poprzez rozwoju prywatnego sektora usług opiekuńczych.  

3. Poprawa sytuacji osób w podeszłym wieku poprzez rozważenie utworzenia Domu 

Pomocy Społecznej lub Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na terenie Gminy i 

Dziennego Domu Seniora.   

4. Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do poradnictwa socjalnego, 

doradztwa oraz pomocy finansowej w przypadku zdarzeń losowych, wypadków, braku 

wsparcia ze strony rodziny. 

5. Zwiększanie udziału osób w podeszłym wieku w działalności kulturowej, lokalnym 

klubie seniora, aktywnych formach wypoczynku. 

6. Poprawa wsparcia i kontaktu rodzin osób w podeszłym wieku  poprzez aktywną 

pracę socjalną.  

Przemoc w rodzinie 1. Stabilizowanie się skali zjawiska przemocy w rodzinie.  

2. Zwiększanie się negatywnych konsekwencji przemocy w rodzinie w tym: pobić, 

wymuszeń, gróźb również w stosunku do dzieci.  

3. Stabilizowanie się liczby interwencji Policji z uwagi na występowanie przemocy w 

rodzinie. 

4. Zwiększenie się liczby skomplikowanych spraw w związanych z przemocą w 

rodzinie. 

1. Poprawa sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez realizację 

programów i projektów osłonowych. 

2. Poprawa sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez rozwój 

skutecznej pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego.  

3. Ułatwienie dostępu osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie do 

wsparcia finansowego, rzeczowego, schronienia.  

4. Zwiększenie skuteczności Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
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5. Stabilizowanie się liczby dzieci poszkodowanych z uwagi na przemoc w rodzinie. 

6. Zwiększenie się zapotrzebowania na pomoc specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Wzrost zapotrzebowania na zorganizowanie miejsca schronienia dla ofiar przemocy 

w rodzinie. 

8. Stabilizowanie się liczby sprawców przemocy w rodzinie.  

Rodzinie poprzez rozwój jego profesjonalizmu, szkolenia, doradztwo. 

5. Poprawa jakości współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

6. Ułatwienie dostępu do schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez 

kierowanie ich do Ośrodków Interwencji Kryzysowej.  

7. Zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie 

poprzez podejmowanie działań prewencyjnych, interwencyjnych, kierowanie 

wniosków o ukaranie.  

8. Zmiany przepisów prawa ułatwiających odseparowanie sprawców przemocy od 

ofiar przemocy w rodzinie.  

Alkoholizm i inne 

uzależnienia 

1. Zwiększenie się liczby osób i rodzin, w których występują problemy z alkoholem. 

2. Wzrost liczby osób pijących ryzykownie. 

3. Zwiększenie się negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu w tym dla 

rodzin z dziećmi. 

4. Zwiększanie się liczby osób uzależnionych od alkoholu.  

5. Zwiększanie się liczby młodzieży zażywającej środki psychoaktywne i inne 

powodujące uzależnienia.  

1. Poprawa dostępu osób z problemem alkoholowym do leczenia odwykowego 

poprzez kierowanie na Poradni Leczenia Uzależnień, przymusowe leczenie 

odwykowe.  

2. Poprawa sytuacji rodzin gdzie występują problemy z alkoholem, poprzez pracę 

socjalną, wsparcie dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, udzielanie 

poradnictwa, wsparcia rzeczowego, finansowego, udział w zajęciach Placówek 

Wsparcia Dziennego. 

3. Zwiększenie liczby akcji profilaktycznych, w tym konkursów ogłaszanych w 

zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży. 

4. Poprawa współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

uzależnionych od alkoholu.  

5. Zwiększanie się dostępności do informacji profilaktycznych, realizacja programów 

profilaktycznych w szkołach.  

Problemy opiekuńczo-

wychowawcze i piecza 

zastępcza 

1. Zwiększanie się liczby rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-

wychowawcze.  

2. Zwiększanie się liczby rodzin objętych nadzorem kuratora. 

3. Zwiększanie się liczby rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. 

4. Zwiększanie się liczby rodzin, w których występują różne dysfunkcje utrudniające 

poprawne funkcjonowanie w środowisku.   

1. Poprawa dostępu do Placówek Wparcia Dziennego tj. dzieci i poprawa jakości 

świadczonych usług w placówkach.  

2. Zwiększenie dostępności asystentów rodziny dla rodzin, w których występują 

problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

3. Przeciwdziałanie i zmniejszanie się liczby dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej poprzez działania profilaktyczne i interwencyjne.  

4. Poprawa jakości życia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez 

udzielania im pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa, pracy socjalnej, programy 

społeczne.  

5. Zwiększenie dostępności do poradnictwa pedagogicznego, socjalnego, 

psychologicznego.  

6. Poprawa dostępności zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez szkoły, domy 

kultury w tym poprzez ogłaszanie konkursów.  

7. Zwiększenie profesjonalizmu kadry pomocy społecznej pracującej z rodzinami z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez system szkoleń.  
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6. Misja strategii  
  
 Misja strategii wyznacza ogólny kierunek działania, jest to, niejako idea, na której strategia 

będzie się opierała. Misję można określić również, jako swoistą wizję, jak również hasło przewodnie. 

W Strategii na lata 2021-2025 określono ją następująco: 

Zapewnienie mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko bezpieczeństwa socjalnego 

oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które 

z różnych przyczyn są niesamodzielne a także minimalizowanie rozmiarów i skutków 

wszelkich zjawisk negatywnych społecznie  

 

7. Priorytetowe obszary i cele Strategiczne projektowanych zmian  
 
 W Strategii należy określić podstawowe obszary w ramach, których będą realizowane 

działania. Ponadto konieczne jest opisanie celów strategicznych projektowanych zmian oraz celów 

operacyjnych. Te właśnie treści będą określone w ramach niniejszego rozdziału.  

 7.1. Priorytetowe obszary Strategii 
 

 W ramach Strategii wyodrębniono kilka priorytetowych obszarów, w których przeprowadzono 

diagnozę problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko. Do tych obszarów należy zaliczyć: 

1. Ubóstwo. 

2. Bezrobocie.  

3. Bezdomność. 

4. Niepełnosprawność i długotrwała choroba. 

5. Starzenia się ludności. 

6. Przemoc w rodzinie. 

7. Alkoholizm i inne uzależnienia. 

8. Problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Są, to podstawowe obszary strategiczne, wokół, których będą określane cele strategiczne dla 

Strategii na lata 2021-2025. Ponadto, nakreślenie powyższych obszarów strategicznych umożliwi, 

wyznaczenie ram, dla strategii, jako całości. 
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7.2. Cele strategiczne projektowanych zmian 
 

Cele strategiczne, to cele określone w szerszej perspektywie funkcjonowania polityki społecznej, 

które mają się przyczyniać do realizacji wizji, misji strategii. Określenie celów strategicznych 

projektowanych zmian uzależnione było od wyników dokonanej diagnozy i określonych obszarów 

problemowych. Cele strategiczne niejako przekładają obszary priorytetowe, problemowe Strategii na 

kluczowe zadania zmierzające do ich zniwelowania lub rozwiązania. Nie wszystkie elementy 

obszarów priorytetowych, problemów da się rozwiązać w ramach realizacji jednej Strategii, dlatego 

nie wszystkie one znajdą odzwierciedlenie w celach strategicznych projektowanych zmian. Poniżej 

zostaną wymienione cele strategiczne projektowanych zmian dla obszarów priorytetowych 

zdiagnozowanych i opisanych w Strategii. Niektóre z obszarów priorytetowych będą określane przez 

jeden cel strategiczny.  

 

Tabela 22. Priorytetowe obszary oraz cele strategiczne projektowanych zmian
167

  

Priorytetowe obszary  Cele strategiczne projektowanych zmian 

Ubóstwo  

Bezrobocie  

 I. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków długotrwałego bezrobocia i ubóstwa wśród mieszkańców Gminy i 

Miasta Nisko w szczególności klientów pomocy społecznej  

 

Bezdomność  II. Poprawa jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

oraz pomoc osobom bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności  

 

Niepełnosprawność 

i długotrwała choroba 

III. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych na terenie Gminy i Miasta Nisko  

 

Starzenie się ludności  IV. Dążenie do poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym  osób starszych i w podeszłym 

wieku na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

Przemoc w rodzinie  V. Dążenie do zmniejszania skali występowania przemocy w rodzinie i ograniczanie negatywnych skutków 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Nisko  

 

Alkoholizm i inne 

uzależnienia 

VI. Zapobieganie nasilaniu się zjawiska alkoholizmu i innych uzależnień wśród mieszkańców Gminy i Miasta 

Nisko  

 

Problemy opiekuńczo-

wychowawcze  

VII. Zbudowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie 

Gminy i Miasta Nisko 

 

  

Oprócz celów strategicznych należy określić cele operacyjne, które będą doprecyzowaniem celów 

strategicznych, a następnie w kolejnym rozdziale zostaną przedstawione kierunki niezbędnych działań 

do celów operacyjnych. W tabeli nr 23 zawarte zostały cele operacyjne projektowanych zmian.  
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 Opracowanie własne.  
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Tabela 23.  Cele operacyjne projektowanych zmian 

Cele strategiczne projektowanych zmian Cele operacyjne projektowanych zmian 

 I. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków 

długotrwałego bezrobocia i ubóstwa wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w 

szczególności klientów pomocy społecznej  

 

1. Wspieranie rodzin i osób w szczególności długotrwale bezrobotnych. 

2. Wspieranie rodzin i osób ubogich i zagrożonych ubóstwem. 

3. Wzmacnianie aktywności i reintegracja społeczna i zawodowej w szczególności 

osób pozostających bez pracy w tym osób bezrobotnych i korzystających z 

pomocy społecznej. 

II. Poprawa jakości funkcjonowania 

w środowisku lokalnym osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc 

osobom bezdomnych w wychodzeniu 

z bezdomności  

1. Wspieranie aktywności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z 

bezdomności i przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności.  

2. Przeciwdziałanie powstaniu bezdomności. 

III. Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych na 

terenie Gminy i Miasta Nisko  

 

1. Ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności i długotrwałej 

choroby. 

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych. 

IV. Dążenie do poprawy jakości życia 

i funkcjonowania w środowisku lokalnym  osób 

starszych i w podeszłym wieku na terenie 

Gminy i Miasta Nisko 

 

1. Usprawnienie osób starszych w środowisku domowym i społecznym oraz 

zapewnienie im odpowiedniej opieki i pomocy. 

2. Aktywizacja społeczna osób starszych i pobudzanie ich aktywności w 

środowisku lokalnym. 

V. Dążenie do zmniejszania skali występowania 

przemocy w rodzinie i ograniczanie 

negatywnych skutków przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy i Miasta Nisko  

 

1. Ograniczanie występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Poprawa funkcjonowania rodzin i osób zagrożonych i dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

 

VI. Zapobieganie nasilaniu się zjawiska 

alkoholizmu i innych uzależnień wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko  

 

1. Wspierania aktywności osób i rodzin w wychodzeniu z problemu alkoholizmu i 

innych uzależnień. 

 

VII. Zbudowanie spójnego systemu wsparcia 

dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Gminy i Miasta 

Nisko 

 

1. Poprawa funkcjonowania i rozwój systemu wsparcia dla rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

2. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci poza rodzinami biologicznymi.   

 

8. Kierunki niezbędnych działań w odniesieniu do celów strategicznych 
i operacyjnych projektowanych zmian 
 

 

 Kierunki niezbędnych działań w odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych, 

umożliwiają sprecyzowanie zakresu czynności, które należy wykonać w dążeniu do realizacji 

zaplanowanych celów. Tym samym, jest to, nic innego jak określenie szczegółowych działań do 

wykonania w obrębie danego celu strategicznego. W tabeli nr 24 zawarte są ich uszczegółowienia.  
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Tabela 24. Kierunki niezbędnych działań
168

  

Nr celu 

strategicznego  

Cele operacyjne projektowanych zmian  Kierunki niezbędnych działań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. Wspieranie rodzin i osób w szczególności 

długotrwale bezrobotnych. 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 

rodzinom i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Wspieranie rodzin i osób ubogich i zagrożonych 

ubóstwem. 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

ubogim i zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 

rodzinom i osobom ubogim oraz  zagrożonym ubóstwem. 

3. Wzmacnianie aktywności i reintegracja społeczna i 

zawodowej w szczególności osób pozostających bez 

pracy w tym osób bezrobotnych i korzystających z 

pomocy społecznej. 

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku w 

zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji prac społecznie 

użytecznych, staży, prac interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 

2. Zwieranie kontraktów socjalnych  na rzecz osób poszukujących pracy 

i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 

3. Prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób korzystających 

z pomocy społecznej w Klubie Integracji Społecznej przy współpracy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz przy wykorzystaniu środków 

zewnętrznych i innych podmiotów i organizacji w tym pozarządowych.  

4. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w tym z Unii 

Europejskiej dla wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez osób 

korzystających z pomocy społecznej. 

 

 

 

II 

1. Wspieranie aktywności osób bezdomnych w 

procesie wychodzenia z bezdomności i 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności.  

1.  Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi w tym w oparciu 

o kontrakt socjalny. 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej oraz gorących posiłków dla 

osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3. Podejmowanie współpracy ze schroniskami, noclegowniami oraz 

kierowania do nich osób bezdomnych w szczególności w okresem 

zimowym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Przeciwdziałanie powstaniu bezdomności. 1. Dalsze zwiększanie zasobu gminnego mieszkań socjalnych i 

pomieszczeń tymczasowych.  

2. Udzielanie pomocy finansowej, prawnej i socjalnej (pracy socjalnej) 

dla osób zagrożonych bezdomnością. 

 

III 

1. Ograniczenie negatywnych skutków 

niepełnosprawności i długotrwałej choroby. 

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i  usługowej osobom i 

rodzinom osób niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb, outsourcing usług.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi 

i długotrwale chorymi i ich rodzinami w tym kierowanie ich w razie 

potrzeby do Domów Pomocy Społecznej.  

4. Możliwość organizowania opieki wytchnieniowej dla osób i członków 

rodzin wspierających osoby głównie niepełnosprawne.  

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

1. Kierowanie osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi,  

niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nisku. 

2. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz osób długotrwale chorych  i niepełnosprawnych.  

3. Udostępnianie informacji o możliwych formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych za pośrednictwem Internetu i 

innych mediów i współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

 

IV 

1. Usprawnienie osób starszych w środowisku 

domowym i społecznym oraz zapewnienie im 

odpowiedniej opieki i pomocy. 

1.Udzielanie pomocy osobom starszym w postaci usług opiekuńczych w 

środowisku zamieszkania przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub 

podmioty realizujące je na jego zalecenie. 

2. Udzielanie informacji osobom starszym i ich rodzinom o możliwych 

formach wsparcia, placówkach pomocowych w tym za pomocą Internetu.  

3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej osób, które nie są w stanie 

funkcjonować w środowisku domowym dotyczy to skrajnych sytuacji. 
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2. Aktywizacja społeczna osób starszych i pobudzanie 

ich aktywności w środowisku lokalnym. 

1. Realizowanie akcji i imprez edukacyjno-kulturalnych dla osób 

starszych przy udziale Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora lub 

innych podmiotów i instytucji.  

2. Zachęcania osób starszych do wspólnych spacerów, kontaktów z 

otoczeniem społecznym poprzez opiekunów środowiskowych. 

3. Stworzenie Dziennego Domu Seniora spełniającego oczekiwania 

środowiska lokalnego i potrzeb osób starszych.  

 

V 

1. Ograniczanie występowania zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych, osłonowych na rzecz ofiar 

przemocy w rodzinie i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie ciągłej pracy socjalnej z rodzinami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie. 

3. Realizowanie procedury Niebieskiej Karty w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 

grupach roboczych w tym w stosunku do osób podejrzanych i 

stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Propagowanie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

wśród mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. 

2. Poprawa funkcjonowania rodzin i osób 

zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, psychologicznej, 

schronienia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie i 

zagrożonych przemocą w rodzinie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na inicjatyw (projekty) z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

3. Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz społeczności lokalnej 

oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

4. Podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi i Klubem 

Integracji Społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

tym realizacji zajęć edukacyjnych, samopomocowych, szkoleniowych 

dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie. 

 

VI 

1. Wspierania aktywności osób i rodzin w 

wychodzeniu z problemu alkoholizmu i innych 

uzależnień. 

 

1. Udzielanie rodzinom i osobom z problemem uzależnień, w 

szczególności alkoholizmem, poradnictwa, pomocy finansowej i 

rzeczowej, pomocy w wychodzeniu z uzależnienia w tym realizacja 

pracy socjalnej na ich rzecz.  

2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z problemami alkoholowym 

do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nisku. 

3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii i akcji organizacjom 

pozarządowym z zakresie uzależnień 

 

VII 

1. Poprawa funkcjonowania i rozwój systemu 

wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

1. Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich 

oraz udzielania im pomocy specjalistycznej (psychologicznej, 

terapeutycznej, prawnej). 

2. Zwiększanie kompetencji pracowników i osób pracujących z 

rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

3. Poprawa jakości funkcjonowania Placówek Wsparcie Dziennego – 

Świetlic Środowiskowo - Profilaktycznych. 

4. Współdziałanie z instytucjami działającymi w obszarze dzieci i 

młodzieży w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 

dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 

5. Dalszy rozwoju asystentury rodzinnej. 

6. Dążenie do stworzenia mieszkań chronionych lub treningowych.  

2. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci poza 

rodzinami biologicznymi.   

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 

2. Praca socjalna z osobami i rodzinami, w których występują problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz dalsze zatrudnienie asystentów rodziny. 

3. Edukowanie rodzin i osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny w szczególności 

zagrożonych odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, udział w zajęciach Klubu 

Integracji Społecznej w Nisku.  

4. Kontynuowanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy 

podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 

5. Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających pomocy rodziny 

wspierającej. 
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9. Sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe 
 
 Przy wdrażaniu i realizacji Strategii bardzo istotne są dwa elementy. Pierwszy to, sposób 

realizacji Strategii, za który odpowiadają w głównej mierze podmioty i partnerzy. Drugi to, ramy 

finansowe umożliwiające realizowanie założonych celów w tym operacyjnych i niezbędnych 

kierunków działań. W kolejnych dwóch podrozdziałach zostaną one przedstawione.   

9.1. Sposób realizacji Strategii 
 

 Realizacja Strategii, działań w niej określonych jest obowiązkiem władzy wykonawczej Gminy i 

Miasta Nisko, a więc Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Burmistrz dysponuje odpowiednim w tym 

celu aparatem wykonawczym. W realizację i wprowadzenie w życie poszczególnych celów 

operacyjnych, kierunków niezbędnych działań będą uczestniczyły wszystkie podmiotu realizujące 

zadania Gminy i Miasta Nisko w tym w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Ośrodek 

Pomocy Społecznej będzie odpowiedzialny za koordynowanie realizacji celów wskazanych w 

Strategii. Do podmiotów tych można zaliczyć: Urząd Gminy i Miasta Nisko; Szkoły; Świetlice; 

Środowiskowy Dom Samopomocy; Niżańskie Centrum Kultury; Ośrodek Pomocy Społecznej; Klub 

Integracji Społecznej, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Zarząd Budynków 

Komunalnych i Zieleni Miejskiej. 

W realizację celów operacyjnych i niezbędnych kierunków działań będą zaangażowani również 

partnerzy, którzy będą współdziałać przy ich realizacji. Do partnerów tych można zaliczyć między 

innymi: 

1. Komendę Powiatową Policji w Nisku. 

2. Prokuraturę Rejonową w Nisku. 

3. Sąd Rejonowy w Nisku w szczególność III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

4. Poradnię Leczenia Uzależnień w Nisku. 

5. Placówki Służby Zdrowia z terenu Niska.  

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.  

7. Starostwo Powiatowe w Nisku.  

8. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  

9. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nisku. 
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10. Staję Opieki Caritas w Nisku.  

11. Lokalny Punku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku.  

12. Organizacje Pozarządowe.  

13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej/Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem.  

14. Podmioty ekonomi społecznej (PES). 

Niniejsza Strategia będzie również wdrażana za pomocą lokalnych programów, które powinny 

wpisywać się w cele Strategii. Do programów tych należy między innymi zaliczyć: Program 

Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022, Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 

2018-2020, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020, Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2020, 

Program Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020.  

 Cele operacyjne oraz niezbędne kierunki działań będą realizowane na różnych poziomach, 

samodzielnie przez daną jednostkę lub we współpracy z innymi jednostkami lub partnerami 

zewnętrznymi. Skonsolidowanie działań na różnych poziomach i przez różne podmioty umożliwi 

sprawną realizację celów operacyjnych i niezbędnych kierunków działań. Dla zobrazowania 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych kierunków działań Strategii 

przedstawiono tabelę nr 25. 

 

Tabela 25. Podmioty odpowiedzialne za realizację niezbędnych kierunków działań169  

Nr celu 

strategicznego  

Kierunki niezbędnych działań  Podmioty wskazane do realizacji kierunków 

niezbędnych działań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 

rodzinom i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Główni realizatorzy: 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Klub Integracji Społecznej w Nisku 

 

Partnerzy:  

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 

Lokalni Przedsiębiorcy 

Lokalne Urzędy i Instytucje  

Organizacje Pozarządowe  

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

ubogim i zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego 

rodzinom i osobom ubogim oraz  zagrożonym ubóstwem. 

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Nisku w zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji prac 

społecznie użytecznych, staży, prac interwencyjnych oraz innych 

form aktywizacji zawodowej. 

2. Zwieranie kontraktów socjalnych  na rzecz osób poszukujących 

pracy i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 

3. Prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób 

korzystających z pomocy społecznej w Klubie Integracji Społecznej 

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz przy 

wykorzystaniu środków zewnętrznych i innych podmiotów i 

organizacji w tym pozarządowych.  

4. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w tym z Unii 

Europejskiej dla wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez osób 
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korzystających z pomocy społecznej. 

 

 

 

II 

1.  Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi w tym 

w oparciu o kontrakt socjalny. 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej oraz gorących posiłków 

dla osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3. Podejmowanie współpracy ze schroniskami, noclegowniami oraz 

kierowania do nich osób bezdomnych w szczególności w okresem 

zimowym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

Główni realizatorzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

Klub Integracji Społecznej w Nisku 

Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni 

Miejskiej w Nisku  

 

Partnerzy: 

Schroniska, Noclegownie 

Organizacje pozarządowe  

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 

1. Dalsze zwiększanie zasobu gminnego mieszkań socjalnych i 

pomieszczeń tymczasowych.  

2. Udzielanie pomocy finansowej, prawnej i socjalnej (pracy 

socjalnej) dla osób zagrożonych bezdomnością. 

 

III 

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i  usługowej osobom i 

rodzinom osób niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb, outsourcing usług.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi 

i długotrwale chorymi i ich rodzinami w tym kierowanie ich w razie 

potrzeby do Domów Pomocy Społecznej.  

4. Możliwość organizowania opieki wytchnieniowej dla osób i 

członków rodzin wspierających osoby głównie niepełnosprawne. 

Główni realizatorzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku  

Klub Integracji Społecznej w Nisku  

 

Partnerzy: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 

Organizacje pozarządowe 

Placówki Służby Zdrowia  

Domy Pomocy Społecznej  

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 
1. Kierowanie osób chorych psychicznie, z zaburzeniami 

psychicznymi,  niepełnosprawnością intelektualną, spektrum 

autyzmu, niepełnosprawnościami sprzężonymi do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Nisku. 

2. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób długotrwale chorych  i 

niepełnosprawnych.  

3. Udostępnianie informacji o możliwych formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych za pośrednictwem 

Internetu i innych mediów i współdziałanie w tym zakresie z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

IV 

1.Udzielanie pomocy osobom starszym w postaci usług 

opiekuńczych w środowisku zamieszkania przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej lub podmioty realizujące je na jego zalecenie. 

2. Udzielanie informacji osobom starszym i ich rodzinom o 

możliwych formach wsparcia, placówkach pomocowych w tym za 

pomocą Internetu.  

3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej osób, które nie są w 

stanie funkcjonować w środowisku domowym dotyczy to skrajnych 

sytuacji. 

Główni realizatorzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

Niżańskie Centrum Kultury  

 

Partnerzy: 

Organizacje pozarządowe 

Placówki Służby Zdrowia 

Klub Seniora w Nisku  

Domy Pomocy Społecznej 

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 
1. Realizowanie akcji i imprez edukacyjno-kulturalnych dla osób 

starszych przy udziale Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora 

lub innych podmiotów i instytucji.  

2. Zachęcania osób starszych do wspólnych spacerów, kontaktów z 

otoczeniem społecznym poprzez opiekunów środowiskowych. 

3. Stworzenie Dziennego Domu Seniora spełniającego oczekiwania 

środowiska lokalnego i potrzeb osób starszych. 

 

V 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych, osłonowych na rzecz 

ofiar przemocy w rodzinie i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie ciągłej pracy socjalnej z rodzinami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą w 

rodzinie. 

3. Realizowanie procedury Niebieskiej Karty w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

w grupach roboczych w tym w stosunku do osób podejrzanych i 

stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Propagowanie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

wśród mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. 

Główni realizatorzy: 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Klub Integracji Społecznej  

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

Szkoły 

 

Partnerzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Nisku 

Sąd Rejonowy w Nisku 

Prokuratora Rejonowa w Nisku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku 

Placówki Służby Zdrowia 

Starostwo Powiatowe w Nisku  

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, 

psychologicznej, schronienia osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych na inicjatyw (projekty) z zakresu 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz społeczności lokalnej 

oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

4. Podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi i Klubem 

Integracji Społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w tym realizacji zajęć edukacyjnych, samopomocowych, 

szkoleniowych dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy 

w rodzinie. 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Domy 

Samotnej Matki w szczególności w Rudniku nad 

Sanem 

Organizacje pozarządowe  

Lokalne media  

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 

 

VI 

1. Udzielanie rodzinom i osobom z problemem uzależnień, 

w szczególności alkoholizmem, poradnictwa, pomocy finansowej i 

rzeczowej, pomocy w wychodzeniu z uzależnienia w tym realizacja 

pracy socjalnej na ich rzecz.  

2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z problemami 

alkoholowym do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Nisku. 

3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii i akcji organizacjom 

pozarządowym z zakresie uzależnień 

Główni realizatorzy: 

Gminny Komisja ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

 

Partnerzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Nisku 

Sąd Rejonowy w Nisku 

Prokuratora Rejonowa w Nisku 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku 

Placówki Służby Zdrowia 

Organizacje pozarządowe 

 

VII 

1. Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról 

rodzicielskich oraz udzielania im pomocy specjalistycznej 

(psychologicznej, terapeutycznej, prawnej). 

2. Zwiększanie kompetencji pracowników i osób pracujących z 

rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

3. Poprawa jakości funkcjonowania Placówek Wsparcie Dziennego – 

Świetlic Środowiskowo - Profilaktycznych. 

4. Współdziałanie z instytucjami działającymi w obszarze dzieci i 

młodzieży w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 

dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 

5. Dalszy rozwoju asystentury rodzinnej. 

6. Dążenie do stworzenia mieszkań chronionych lub treningowych. 

Główni realizatorzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  

Klub Integracji Społecznej 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku  

Szkoły i placówki Oświatowe 

Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlice 

Środowiskowo-Profilaktyczne  

 

Partnerzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Nisku 

Sąd Rejonowy w Nisku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 

Placówki Służby Zdrowia 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Domy 

Samotnej Matki w szczególności w Rudniku nad 

Sanem 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze  w tym 

całodobowe 

Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 

Organizacje pozarządowe 

Podmioty ekonomi społecznej (PES) 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 

2. Praca socjalna z osobami i rodzinami, w których występują 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz dalsze zatrudnienie 

asystentów rodziny. 

3. Edukowanie rodzin i osób z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny 

w szczególności zagrożonych odebraniem dzieci i objętych nadzorem 

kuratora przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, udział 

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w Nisku.  

4. Kontynuowanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy 

podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 

5 Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających pomocy rodziny 

wspierającej. 

 

Podmioty i instytucje wskazane do realizacji w tabeli są, podstawowymi, które będą brały udział 

w realizacji celów operacyjnych i kierunków niezbędnych działań. W trakcie realizacji nie jest 

wykluczone włączenie innych podmiotów, partnerów i instytucji, co będzie zależne od potrzeb i 

zmieniających się warunków w otoczeniu zewnętrznym.  

Jeżeli chodzi o sam proces wdrażania Strategii, to zawarty jest w tabeli nr 26. 
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Tabela 26. Etapy wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 

i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2021-

2025
170

 

Etapy Opis etapu 

I Przedstawienie Projektu Strategii Radzie Miejskiej 

II Rada Miejską przyjmuje w formie uchwały Strategię (…) 

III Niniejszy dokument, po uchwaleniu przez Radę Miejską powinien zostać opublikowany na 

stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

oraz przekazany wszystkim jednostkom i instytucjom, które będą brały udział w realizacji 

postanowień Strategii. Może być przekazany również partnerom. 

IV Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wskazuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, jako 

podmiot odpowiedzialny za koordynację i realizację niektórych postanowień Strategii 

(…).   

V Następnie rozpoczyna się realizacji postanowień Strategii (…).  

VI Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku dokonuje bieżącej oceny realizacji Strategii, 

określonych w niej kierunków działań, osiągniętych wskaźników. Co do zasady raz do 

roku po roku, którego ocena dotyczy. 

VII Ocena realizacji Strategii (…) będzie dokonywana na zasadach określonych w rozdziale 

poświęconym monitoringowi i ewaluacji Strategii (…) 

VIII W przypadku stwierdzanie konieczności dokonania zmian w dokumencie Strategii (…), 

będzie przeprowadzana aktualizacja Strategii (…) 

IX W roku kolejnym, po zakończeniu okresu obowiązywania Strategii (…) tj. po 2025 

zostanie dokonana zbiorcza ocena realizacji jej celów z udziałem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku, głównych jej realizatorów oraz partnerów. Ocena może zostać 

przeprowadzona pod koniec 2025 roku w samym projekcie nowej Strategii (…), wówczas 

nie będzie ona przeprowadzana po 2025 roku. Będzie natomiast stanowiła punkt wyjścia 

do przygotowania nowej Strategii (…). 

 

 

9.2. Ramy finansowe Strategii (…)  
 

 Ramy finansowe są istotne z punktu widzenia źródeł finansowania zaplanowanych celów 

operacyjnych oraz kierunków niezbędnych działań. Tworzą swoisty szkielet, który umożliwia 

wcielenie w życie zaplanowanych działań. Nie w każdym przypadku w danych kierunkach działań 

konieczne jest zabezpieczanie dodatkowych środków finansowych. Wynika, to z tego, że niektóre z 

działań realizowane będą w oparciu o istniejące zaplecze instytucjonalne i finansowe np. w zakresie 

świadczeń finansowych, rzeczowych, usługowych z pomocy społecznej. Ponadto część zadań 

realizowanych jest w ramach ustawowych i statutowych działań instytucji i nie wymaga dodatkowych 

nakładów finansowych. Tym samym mogą się zawierać, w już istniejących ramach finansowych 

danych instytucji i podmiotów bez konieczności określania dodatkowych środków finansowych np. 

zadania Policji, Sądu. Ramy będą określone na bieżący rok, a ich przegląd będzie dokonywany w 

ramach potrzeb. Ramy finansowe realizacji Strategii zostały określone w tabeli nr 27.  
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Tabela 27. Ramy finansowe realizacji Strategii na lata 2021-2025
171

 

Nr 

cel

u 

stra

tegi

czn

ego  

Kierunki niezbędnych działań  Ramy finansowe realizacji Strategii (…) na lata 2021-2025 w złotych brutto 

2021 

 

2022 2023 2024 2025 Podstawowe 

źródło 

finansowania  Od Do Od Do Od Do Od Do  Od  Do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) 

i prawnego rodzinom i osobom bezrobotnym w 

szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 

150 000 

 

180 000 

        Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

i osobom ubogim i zagrożonym ubóstwem przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca socjalna) 

i prawnego rodzinom i osobom ubogim oraz  

zagrożonym ubóstwem. 

370 000 400 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

 1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Nisku w zakresie upowszechniania ofert pracy, 

organizacji prac społecznie użytecznych, staży, prac 

interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 

2. Zwieranie kontraktów socjalnych  na rzecz osób 

poszukujących pracy i bezrobotnych korzystających z 

pomocy społecznej. 

3. Prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej 

osób korzystających z pomocy społecznej w Klubie 

Integracji Społecznej przy współpracy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nisku oraz przy wykorzystaniu 

środków zewnętrznych i innych podmiotów i 

organizacji w tym pozarządowych.  

4. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w 

tym z Unii Europejskiej dla wszelkich działań 

aktywizacyjnych na rzez osób korzystających z pomocy 

40 000 50 000         Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet 

Powiatowego 

Urzędu Pracy 

Środki 

zewnętrzne na 

realizację 

programów 
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społecznej. 

 

II 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi 

w tym w oparciu o kontrakt socjalny. 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej oraz 

gorących posiłków dla osób bezdomnych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3. Podejmowanie współpracy ze schroniskami, 

noclegowniami oraz kierowania do nich osób 

bezdomnych w szczególności w okresem zimowym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

50 000 100 000         Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

1. Dalsze zwiększanie zasobu gminnego mieszkań 

socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.  

2. Udzielanie pomocy finansowej, prawnej i socjalnej 

(pracy socjalnej) dla osób zagrożonych bezdomnością.. 

00,00 00,00         Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

 

 

 

 

 

 

 

III 

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i  

usługowej osobom i rodzinom osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi do ich potrzeb, outsourcing usług.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi i ich 

rodzinami w tym kierowanie ich w razie potrzeby do 

Domów Pomocy Społecznej.  

4. Możliwość organizowania opieki wytchnieniowej dla 

osób i członków rodzin wspierających osoby głównie 

niepełnosprawne. 

500 000 650 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasto Nisko  

 

1. Kierowanie osób chorych psychicznie, z 

zaburzeniami psychicznymi,  niepełnosprawnością 

intelektualną, spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku. 

2. Rozwijanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób długotrwale 

chorych  i niepełnosprawnych.  

3. Udostępnianie informacji o możliwych formach 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych za pośrednictwem Internetu i innych mediów i 

5 000 6 000         Budżet 

Środowiskowego 

Domu 

Samopomocy 

w Nisku 

Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 
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współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

IV 1.Udzielanie pomocy osobom starszym w postaci usług 

opiekuńczych w środowisku zamieszkania przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej lub podmioty realizujące 

je na jego zalecenie. 

2. Udzielanie informacji osobom starszym i ich 

rodzinom o możliwych formach wsparcia, placówkach 

pomocowych w tym za pomocą Internetu.  

3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej osób, 

które nie są w stanie funkcjonować w środowisku 

domowym dotyczy to skrajnych sytuacji. 

800 000 1 100  000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

1. Realizowanie akcji i imprez edukacyjno-kulturalnych 

dla osób starszych przy udziale Niżańskiego Centrum 

Kultury, Klubu seniora lub innych podmiotów 

i instytucji.  

2. Zachęcania osób starszych do wspólnych spacerów, 

kontaktów z otoczeniem społecznym poprzez 

opiekunów środowiskowych. 

3. Stworzenie Dziennego Domu Seniora spełniającego 

oczekiwania środowiska lokalnego i potrzeb osób 

starszych. 

30 000 50 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

Środki 

zewnętrzne na 

realizację 

programów 

V 1. Podejmowanie działań interwencyjnych, osłonowych 

na rzecz ofiar przemocy w rodzinie i osób zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie ciągłej pracy socjalnej z rodzinami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie i zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 

3. Realizowanie procedury Niebieskiej Karty w 

Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w grupach 

roboczych w tym w stosunku do osób podejrzanych i 

stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Propagowanie informacji na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy i 

Miasta Nisko. 

8 000 9 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 
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1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, 

psychologicznej, schronienia osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonych 

przemocą w rodzinie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych na inicjatyw 

(projekty) z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

3. Podejmowanie działań edukacyjnych i 

szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie na rzecz społeczności lokalnej oraz osób 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie.  

4. Podejmowania współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi i Klubem Integracji Społecznej na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym realizacji 

zajęć edukacyjnych, samopomocowych, szkoleniowych 

dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy w 

rodzinie. 

20 000 40 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

 

Środki 

zewnętrzne na 

realizację 

programów 

VI 1. Udzielanie rodzinom i osobom z problemem 

uzależnień, w szczególności alkoholizmem, 

poradnictwa, pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy 

w wychodzeniu z uzależnienia w tym realizacja pracy 

socjalnej na ich rzecz.  

2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z 

problemami alkoholowym do Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nisku. 

3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii i akcji 

organizacjom pozarządowym z zakresie uzależnień 

150 000 180 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

 

VII 

1. Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu 

ról rodzicielskich oraz udzielania im pomocy 

specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, 

prawnej). 

2. Zwiększanie kompetencji pracowników i osób 

pracujących z rodzinami z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

3. Poprawa jakości funkcjonowania Placówek Wsparcie 

Dziennego – Świetlic Środowiskowo - 

Profilaktycznych. 

4. Współdziałanie z instytucjami działającymi w 

obszarze dzieci i młodzieży w tym: przedszkolami; 

szkołami; świetlicami; domem dziecka; sądem; 

200 000 350 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 
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poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 

5. Dalszy rozwoju asystentury rodzinnej. 

6. Dążenie do stworzenia mieszkań chronionych lub 

treningowych. 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji w tym 

zapewnienie poradnictwa (prawnego, socjalnego, 

pedagogicznego). 

2. Praca socjalna z osobami i rodzinami, w których 

występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

dalsze zatrudnienie asystentów rodziny. 

3. Edukowanie rodzin i osób z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania rodziny w szczególności zagrożonych 

odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, udział w 

zajęciach Klubu Integracji Społecznej w Nisku.  

4. Kontynuowanie współpracy i wymiany informacji 

pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i 

rodzin. 

5 Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających 

pomocy rodziny wspierającej. 

4. Kontynuowanie współpracy i wymiany informacji 

pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i 

rodzin.  

40 000 60 000         Budżet Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Budżet Gminy 

i Miasta Nisko 

Środki  

zewnętrzne  

na realizację 

programów 

 

 Suma wydatków planowanych na dany rok minimalna i 

maksymalna  
2 323 000 

 
3 115 000 
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10. Wskaźniki realizacji działań 
 

 Wskaźniki realizacji, to mierzalne i określone ilościowo mierniki osiągania danych 

działań, rezultatów, celów. Wskaźniki mają również umożliwić zbadanie postępów 

w realizacji Strategii, co istotne jest z punktu widzenia dokonywania ewentualnych korekt 

w planowaniu strategicznym. Wskaźniki będą określane w odniesieniu do celów 

operacyjnych oraz kierunków niezbędnych działań. W zakresie ich oceny nie będą określane 

ich wartości początkowe. Przyjmuje się, że po raz pierwszy będą one przyjmowały wartości 

zerowe, ale w kolejnych latach wartości przyrostowe i kumulatywne, co pozwoli na ocenę 

stopnia realizacji założonych kierunków działań na kolejne lata. Takie podejście, umożliwi 

w przyszłości dokonanie podsumowania Strategii lub jej modyfikacji w przypadku celów 

operacyjnych lub kierunków niezbędnych działań. Określenie ilościowe i jakościowe 

wskaźników jest tym samym niezbędne do prowadzenia ewaluacji i monitoringu Strategii. 

Wskaźniki będą określane na przyszły rok, po ocenie realizacji Strategii, która będzie 

prowadzono corocznie. W tabeli nr 28 zawarte zostały opisowe wartości wskaźników oraz 

liczbowa ich prezentacja na kolejny rok po uchwalaniu Strategii.  
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Tabela 28. Wskaźniki realizacji działań
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Nr 

celu 

strate

giczn

ego  

Kierunki niezbędnych działań  Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość docelowa wskaźników 

  2021 

 

2022 2023 2024 2025 Suma 

lata 2021-

2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom i osobom bezrobotnym 

w szczególności długotrwale przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nisku. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca 

socjalna) i prawnego rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

-liczba osób bezrobotnych, którym decyzją udzielono 

pomocy finansowej  

Liczba osób 220      

-liczba rodzin, które otrzymały decyzją pomoc 

finansową z uwagi na bezrobocie  

Liczba rodzin 150      

-liczba osób bezrobotnych, które otrzymały pomoc 

rzeczową 

Liczba osób 15      

-liczba osób bezrobotnych długotrwale, które 

otrzymały decyzją pomoc finansową i rzeczową, 

Liczba osób 120      

-liczba osób bezrobotnych, które otrzymały 

poradnictwo socjalne (pracę socjalną) 

Liczba osób 280      

-liczba osób bezrobotnych, które otrzymały 

poradnictwo prawne  

Liczba osób 50      

-liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 

otrzymały poradnictwo socjalne i prawne  

Liczba osób 80      

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom i osobom ubogim i zagrożonym 

ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Udzielanie poradnictwa socjalnego (praca 

socjalna) i prawnego rodzinom i osobom 

ubogim oraz  zagrożonym ubóstwem. 

-liczba osób, którym decyzją udzielono pomocy 

finansowej z uwagi na ubóstwo  

Liczba osób 220      

-liczba rodzin, którym decyzją udzielono pomocy 

finansowej z uwagi na ubóstwo 

Liczba rodzin 160      

-liczba osób ubogich (kryterium ustawowe), którym 

udzielono poradnictwa socjalnego (pracy socjalnej) 

Liczba osób 400      

-liczba osób ubogich (kryterium ustawowe), którym 

udzielono poradnictwo prawnego 

Liczba osób 60      

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Nisku w zakresie 

upowszechniania ofert pracy, organizacji prac 

społecznie użytecznych, staży, prac 

interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 

2. Zwieranie kontraktów socjalnych  na rzecz 

osób poszukujących pracy i bezrobotnych 

-liczba porozumień zwartych z Powiatowym 

Urzędem Pracy  

Liczba 

porozumień 
1      

-liczba upowszechnionych ofert pracy przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Liczba ofert 

pracy  
30      

-liczba osób, które wykonywały prace społecznie 

użyteczne  

Liczba osób 2      

-liczba osób odbywających staż  Liczba osób 1      
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 Opracowanie własne 
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korzystających z pomocy społecznej. 

3. Prowadzenie reintegracji społecznej i 

zawodowej osób korzystających z pomocy 

społecznej w Klubie Integracji Społecznej przy 

współpracy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nisku oraz przy wykorzystaniu środków 

zewnętrznych i innych podmiotów i organizacji 

w tym pozarządowych.  

4. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania w tym z Unii Europejskiej dla 

wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez 

osób korzystających z pomocy społecznej. 

-liczba osób wykonujących prace interwencyjne  Liczba osób 0      

-liczba osób objętych innymi formami aktywizacji 

zawodowej 

Liczba osób 1      

-liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami 

bezrobotnymi  

Liczba osób 8      

-liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami 

poszukującymi pracy  

Liczba osób 2      

-liczba osób biorących udział w reintegracji 

społecznej i zawodowej w Klubie Integracji 

Społecznej  

Liczba osób 8      

-liczba projektów realizowanych ze środków 

zewnętrznych w tym Unii Europejskiej  

Liczba 

projektów  
1      

-liczba zrealizowanych i zakończonych projektów ze 

środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej  

Liczba 

projektów  
0      

 

II 

1.  Prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

bezdomnymi w tym w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej 

oraz gorących posiłków dla osób bezdomnych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3. Podejmowanie współpracy ze schroniskami, 

noclegowniami oraz kierowania do nich osób 

bezdomnych w szczególności w okresem 

zimowym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

-liczba osób bezdomnych objętych pracą socjalną  Liczba osób 15      

-liczba kontraktów socjalnych zawartych z osobami 

bezdomnymi  

Liczba osób 15      

-liczba osób bezdomnych, którym udzielono pomocy 

finansowej  

Liczba osób 15      

-liczba osób bezdomnych, którym udzielno pomocy 

rzeczowej  

Liczba osób 10      

-liczba osób bezdomnych, którym udzielono 

gorącego posiłku  

Liczba osób 15      

-liczba porozumień zwartych ze schroniskami, 

noclegowniami 

Liczba 

porozumień  
2      

-liczba osób bezdomnych skierowanych do schronisk, 

noclegowni  

Liczba osób  15      

1. Dalsze zwiększanie zasobu gminnego 

mieszkań socjalnych i pomieszczeń 

tymczasowych.  

2. Udzielanie pomocy finansowej, prawnej 

i socjalnej (pracy socjalnej) dla osób 

zagrożonych bezdomnością. 

-liczba nowododanych do użytku mieszkań 

socjalnych  

Liczba lokali 2      

-liczba nowododanych pomieszczeń tymczasowych  Liczba 

pomieszczeń 
2      

-liczba osób zagrożonych bezdomnością, którym 

udzielono pomocy finansowej 

Liczba osób  35      

-liczba osób zagrożonych bezdomnością, którym 

udzielono pracy socjalnej  

Liczba osób  40      

-liczba osób zagrożonych bezdomnością, którym 

udzielono pomocy prawnej  

Liczba osób  20      

 

 

 

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i  

usługowej osobom i rodzinom osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

-liczba osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych, którym udzielono pomocy finansowej  

Liczba osób 280      

-liczba rodzin, którym udzielono pomocy finansowej 

z uwagi na niepełnosprawność i długotrwałą chorobę  

Liczba rodzin  220      
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III 

2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb, 

outsourcing usług.  

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi i ich 

rodzinami w tym kierowanie ich w razie 

potrzeby do Domów Pomocy Społecznej.  

4. Możliwość organizowania opieki 

wytchnieniowej dla osób i członków rodzin 

wspierających osoby głównie niepełnosprawne. 

-liczba osób, którym udzielono pomocy rzeczowej z 

uwagi na niepełnosprawność i długotrwałą chorobę  

Liczba osób  15      

-liczba rodzin, którym udzielono pomocy rzeczowej z 

uwagi na niepełnosprawność i długotrwałą chorobę  

Liczba rodzin 8      

-liczb podmiotów, którym zlecono realizację usług 

opiekuńczych i specjalistycznych  

Liczba 

podmiotów 
1      

-liczba osób, którym zlecono realizację usług 

opiekuńczych i specjalistycznych  

Liczba osób 0      

-liczba osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych objętych pracą socjalną  

Liczba osób  220      

-liczba rodzin, w których są osoby niepełnosprawne i 

długotrwale chore objęte pracą socjalną  

Liczba rodzin  200      

1. Kierowanie osób chorych psychicznie, 

z zaburzeniami psychicznymi,  

niepełnosprawnością intelektualną, spektrum 

autyzmu, niepełnosprawnościami sprzężonymi 

do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Nisku. 

2. Rozwijanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

długotrwale chorych  i niepełnosprawnych.  

3. Udostępnianie informacji o możliwych 

formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych za pośrednictwem 

Internetu i innych mediów i współdziałanie 

w tym zakresie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

-liczba osób, którym wydano decyzję kierującą do 

Środowiskowego Domu Samopomocy  

Liczba osób 30      

-liczba porozumień zwartych z organizacjami 

pozarządowymi  

Liczba 

porozumień  
0      

-liczba aktualizacji informacji na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwych formach 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych  

Liczba 

aktualizacji  
5      

IV 1.Udzielanie pomocy osobom starszym 

w postaci usług opiekuńczych w środowisku 

zamieszkania przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej lub podmioty realizujące je na jego 

zalecenie. 

2. Udzielanie informacji osobom starszym i ich 

rodzinom o możliwych formach wsparcia, 

placówkach pomocowych w tym za pomocą 

Internetu.  

3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej 

osób, które nie są w stanie funkcjonować 

w środowisku domowym dotyczy to skrajnych 

sytuacji. 

-liczba osób starszych, którym decyzją przyznano 

usługi opiekuńcze 

Liczba osób 40      

-liczba udzielnych porad osobom starszym i ich 

rodzinom 

Liczba porad  60      

-liczba informacji zamieszonych na stronie 

internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  

Liczba 

informacji  
10      

-liczba osób, które skierowano decyzją do Domu 

Pomocy Społecznej  

Liczba osób 36      

1. Realizowanie akcji i imprez edukacyjno-

kulturalnych dla osób starszych przy udziale 

-liczba zrealizowanych akcji  Liczba akcji  4      

-liczba zrealizowanych imprez Liczba imprez  3      
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Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora 

lub innych podmiotów i instytucji.  

2. Zachęcania osób starszych do wspólnych 

spacerów, kontaktów z otoczeniem społecznym 

poprzez opiekunów środowiskowych. 

3. Stworzenie Dziennego Domu Seniora 

spełniającego oczekiwania środowiska 

lokalnego i potrzeb osób starszych. 

-liczba osób starszych korzystających ze wsparcia 

opiekunów środowiskowych w kontaktach z 

otoczeniem  

Liczba osób  30      

-liczba stworzonych Dziennych Domów Seniora  Liczba domów  0      

V 1. Podejmowanie działań interwencyjnych, 

osłonowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie 

i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie ciągłej pracy socjalnej z 

rodzinami doświadczającymi przemocy 

w rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie. 

3. Realizowanie procedury Niebieskiej Karty w 

Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 

grupach roboczych w tym w stosunku do osób 

podejrzanych i stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Propagowanie informacji na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie wśród mieszkańców 

Gminy i Miasta Nisko. 

-liczba podjętych działań interwencyjnych na rzecz 

ofiar przemocy w rodzinie  

Liczba 

interwencji  
40      

-liczba osób, z którą prowadzono jest praca socjalna z 

powodu przemocy w rodzinie 

Liczba osób  35      

-liczba realizowanych Niebieskich Kart  Liczba kart  40      

-liczba działań akcyjnych  Liczba działań  1      

-liczba spotkań, pogadanek, Liczba 

spotkań  
2      

-liczba ulotek Liczba sztuk  300      

1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 

prawnej, psychologicznej, schronienia osobom i 

rodzinom doświadczającym przemocy w 

rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz 

pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na inicjatyw (projekty) z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. Podejmowanie działań edukacyjnych i 

szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na rzecz społeczności 

lokalnej oraz osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

4. Podejmowania współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi i Klubem Integracji Społecznej 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w tym realizacji zajęć edukacyjnych, 

samopomocowych, szkoleniowych dla osób 

zagrożonych i doświadczających przemocy w 

rodzinie. 

-liczba osób, którym udzielono pomocy finansowej 

i rzeczowej z uwagi na przemoc w rodzinie  

Liczba osób 30      

-liczba rodzin, którym udzielono pomocy finansowej 

i rzeczowej z uwagi na przemoc w rodzinie  

Liczba rodzin  15      

-liczba osób kierowanych do ośrodka interwencji 

kryzysowej z uwagi na przemoc w rodzinie 

Liczba osób  5      

-liczba osób, którym udzielono pomocy 

psychologicznej z uwagi na przemoc w rodzinie  

Liczba osób  20      

-liczba osób, którym udzielono pomocy prawnej 

z uwagi na przemoc w rodzinie  

Liczba osób  15      

-liczba przygotowanych i złożonych projektów  Liczba 

projektów  
1      

-liczba zorganizowanych szkoleń  Liczba szkoleń 1      

-liczba współpracujących podmiotów Liczba 

podmiotów  
2      

-liczba działań zrealizowanych wspólnie z Klubem 

Integracji Społecznej  

Liczba działań  1      
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VI 1. Udzielanie rodzinom i osobom z problemem 

uzależnień, w szczególności alkoholizmem, 

poradnictwa, pomocy finansowej i rzeczowej, 

pomocy w wychodzeniu z uzależnienia w tym 

realizacja pracy socjalnej na ich rzecz.  

2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z 

problemami alkoholowym do Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nisku. 

3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii 

i akcji organizacjom pozarządowym z zakresie 

uzależnień. 

-liczba osób, którym udzielono decyzją pomoc 

finansowej i rzeczowej z powodu alkoholizmu  

Liczba osób  45      

-liczba rodzin, którym decyzją udzielono pomocy 

finansowej z powodu alkoholizmu  

Liczba rodzin  30      

-liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe do 

GKPIRPA w Nisku z uwagi na problem nadużywania 

alkoholu  

Liczba osób 25      

-liczba ogłoszonych konkursów ofert z zakresu 

profilaktyki  

Liczba 

ogłoszonych 

konkursów  

4      

 

VII 

1. Wspieranie rodziców w prawidłowym 

wypełnianiu ról rodzicielskich oraz udzielania 

im pomocy specjalistycznej (psychologicznej, 

terapeutycznej, prawnej). 

2. Zwiększanie kompetencji pracowników i 

osób pracujących z rodzinami z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

3. Poprawa jakości funkcjonowania Placówek 

Wsparcie Dziennego – Świetlic Środowiskowo 

- Profilaktycznych. 

4. Współdziałanie z instytucjami działającymi 

w obszarze dzieci i młodzieży w tym: 

przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 

dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i innymi. 

5. Dalszy rozwoju asystentury rodzinnej. 

6. Dążenie do stworzenia mieszkań 

chronionych lub treningowych 

-liczba osób, którym udzielono wsparcia w 

prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich  

Liczba osób  50      

-liczba osób z problemami w wypełnianiu ról 

rodzicielskich, którym udzielono poradnictwa 

specjalistycznego  

Liczba osób 20      

-liczba pracowników i osób pracujących z rodzinami 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, którzy 

brali udział w szkoleniach w zakresie pomocy 

osobom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi  

Liczba osób 10      

-liczba Placówek Wsparcia Dziennego -Świetlic 

Środowiskowo-Profilaktycznych, które poprawiły 

jakość swojego funkcjonowania   

Liczba 

Świetlic 
5      

-liczba konsultacji z Sądem  Liczba 

konsultacji  
100      

-liczba konsultacji z domem dziecka  Liczba 

konsultacji  
15      

-liczba konsultacji z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną 

Liczba 

konsultacji  
5      

-liczba konsultacji z z innymi instytucjami  Liczba 

konsultacji  
20      

-liczba spotkań interdyscyplinarnych  Liczba 

spotkań  
0      

-liczba zatrudnionych asystentów rodziny  Liczba osób 2      

-liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny  Liczba rodzin  30      
-liczba utworzonych mieszkań chronionych  Liczba 

mieszkań  
0      

-liczba utworzonych mieszkań treningowych  Liczba 

mieszkań  
0      

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 

osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 

-liczba rodzin, którym udzielno pomocy finałowej i 

rzeczowej, w których występują problemy 

Liczba rodzin  40      
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sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 

2. Praca socjalna z osobami i rodzinami, 

w których występują problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz dalsze zatrudnienie 

asystentów rodziny. 

3. Edukowanie rodzin i osób z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania rodziny w 

szczególności zagrożonych odebraniem dzieci 

i objętych nadzorem kuratora przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 

w Nisku.  

4. Kontynuowanie współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy podmiotami pracującymi 

na rzecz dzieci i rodzin. 

5 Zapewnienie w sytuacjach tego 

wymagających pomocy rodziny wspierającej. 

opiekuńczo-wychowawcze  

-liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, którym udzielono poradnictwa 

prawnego  

Liczba rodzin  21      

-liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, którym udzielono poradnictwa 

pedagogicznego  

Liczba rodzin  30      

-liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, którym udzielono poradnictwa 

socjalnego (pracy socjalnej) 

Liczba rodzin  40      

-liczba osób, którym udzielono pracy socjalnej z 

uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze   

Liczba osób  60      

-liczba osób biorących udział w zajęciach Klubu 

Integracji Społecznej z uwagi między innymi na 

problemy opiekuńczo – wychowawcze  

Liczba osób  4      

-liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi i zagrożonych odebraniem dzieci, 

w których prowadzono pracę socjalną w zakresie 

edukacyjnym i funkcjonowania rodziny 

Liczba rodzin  20      

-liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi i zagrożonych odebraniem dzieci, 

w których asystent rodziny prowadził pracę w 

zakresie edukacyjnym i funkcjonowania rodziny 

Liczba rodzin 

 

 

 

30 

 

 

 

     

-liczba podmiotów współpracujących z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej na rzecz dzieci i rodzin  

Liczba 

podmiotów   
7      

-liczba podmiotów, z którymi wymieniano 

informację pracującymi na rzecz dzieci i rodziny  

Liczba 

podmiotów  
7      

-liczba utworzonych rodzin wspierających  

 

Liczba rodzin  0      
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11. Zarządzanie Strategią, zasady monitoringu i ewaluacji Strategii jej 
celów, działań oraz wskaźników 
  

Zarządzenie Strategią będzie oparte o zasadę doboru odpowiednich metod zarządzania, 

a monitoring i ewaluacja będą realizowane na bieżąco przez obserwację zmieniających się 

wskaźników realizacji Strategii i badania. Poniżej będą zawarte w dwóch podrozdziałach zasady 

zarządzania Strategią oraz zasady monitoringu i ewaluacji Strategii. 

11.1 Zarządzenie Strategią 
 
 Zarządzanie Strategią jest procesem nieustannej koordynacji działań w niej zawartych. 

Zarządzanie to nic innego jest pewien proces, w którym określone podmioty są odpowiedzialne za 

przydzielania zadań innym podmiotom, które są zobligowane do ich wykonania. Podmiotem, który 

będzie wskazywał odpowiedzialne instytucję za realizację określonych działań jest Burmistrz Gminy i 

Miasta Nisko, który, to może zlecać instytucjom gminnym realizację zadań określonych w Strategii. 

Podmiotem odpowiedzialnym, wskazanym w ustawie o pomocy społecznej w art. 110 ust. 4, 

za koordynację strategii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. W zakresie koordynacji Strategii 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może powołać zespół do koordynacji Strategii wywodzący się 

ze swoich pracowników lub dokonywać jej samodzielnie.  

11.2. Zasady monitoringu i ewaluacji strategii jej celów, działań oraz 
wskaźników 
 

 Monitoring i ewaluacji, są pojęciami często używanymi zamiennie. Jednak, co do zasady są to, 

całkowicie inne pojęcie, różniące się zawartością treściową i merytoryczną. Za monitoring należy 

uznać ciągłe i systematyczne sprawdzanie realizacji celów, wskaźników, działań, zadań. Jest to, 

planowe działanie mające za zadanie zweryfikowanie, czy coś zostało wykonane, osiągnięte, zrobione. 

Z kolei ewaluacji jest procesem oceny efektów zamierzonych działań. Jest tym samym czymś więcej 

niż monitoring. Umożliwia poznanie opinii uczestników działań zawartych w Strategii, 

przeprowadzenia badań socjologicznych. Ewaluacji, jest tym samym procesem badawczym, który, jest 

dopełnieniem monitoringu. Ewaluacja czerpie dane z monitoringu, ale nim nie jest.  

 Jeżeli chodzi o proces monitoringu i ewaluacji Strategii Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej           

w Nisku odpowiedzialny za koordynację Strategii będzie corocznie, począwszy od 2021 roku 

dokonywał oceny realizacji wartości wskaźników zawartych w strategii, za pomocą określonych przez 

siebie narzędzi weryfikacji. Corocznej ocenie będą poddawane wskaźniki określone na dany rok, a 

efektem ich oceny będzie wyliczany wskaźnik ich osiągania. Po tej weryfikacji na kolejny rok lub 

kilka lat będą określane wartości docelowe wskaźników z ewentualną weryfikacją celów 

strategicznych, celów operacyjnych i kierunków niezbędnych działań. Takie podejście umożliwi na 

bieżąco podejmowanie interwencji w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 
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Ponadto da szansę na zmianę w Strategii lub dokonania jej ewentualnej aktualizacji. Jeżeli chodzi o 

ewaluację działań zawartych w Strategii, to zakłada się, że raz na dwa lata będzie dokonywana 

ewaluacja działań zawartych w Strategii, która będzie przeprowadzana przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku lub na jego zlecenie przez podmiot zewnętrzny.   

 Takie podejście, umożliwi uzyskanie obiektywnych danych, dających szansę na rzetelną ocenę 

jakości wdrażania, realizacji, osiągnięcia założonych celów i wskaźników. Całość Strategii będzie 

podlegać ocenie w roku kolejnym po zakończeniu okresu jej obowiązywania tj. po 2025 roku z 

udziałem jej realizatorów i partnerów lub w ostatnich miesiącach 2025 roku. 

  



 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej i programów pomocy społecznej na lata 2021-2025 

  Strona 
106 

 
  

Spis tabel, wykresów: 
 

1. Spis tabel: 

Tabela 1. Otoczenie prawne i programowe istotne dla Strategii ........................................................... 26 
Tabela 2. Zakres zrealizowanych i realizowanych działań zawartych w Aktualizacji Strategii na lata 

2013-2020 począwszy od 2016 roku wraz z prognozą kontynuacji....................................................... 28 
Tabela 3. Ludność w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018 ....................................................... 33 
Tabela 4. Charakterystyka podmiotów gospodarczych w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2019

 ............................................................................................................................................................... 36 
Tabela 5. Skala zjawiska bezrobocia w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2020 .......................... 37 
Tabela 6. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018 39 
Tabela 7. Infrastruktura mieszkaniowa będąca w zasobie Gminy i Miasta Nisko w latach 2015-2018 40 
Tabela 8. Charakterystyka dostępności mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do placówek służby 

zdrowia, aptek w latach 2015-2019 ....................................................................................................... 41 
Tabela 9. System edukacji w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018 ........................................... 43 
Tabela 10. Rejony służbowe dla Gminy i Miasta Nisko, w których pracę prowadzą dzielnicowi ......... 46 
Tabela 11. Statystyka zdarzeń odnotowanych w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018 przez 

Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nisku ..................................................................................... 47 
Tabela 12. Etatowi pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w latach 2015-2019 ................ 51 
Tabela 13. Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

w latach 2015- 2019 .............................................................................................................................. 52 
Tabela 14. Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia w latach 2015-2019 .................................. 53 
Tabela 15. Rodzaje świadczeń i pomocy udzielanej w latach 2015-2019 ............................................. 54 
Tabela 16. Kwoty świadczeń wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2015-2019 .. 55 
Tabela 17. Liczba rodzin otrzymujących pomoc i wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z 

uwagi na niepełnosprawność w latach 2015-2019 ............................................................................... 64 
Tabela 18. Skala przemocy występująca w Gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2019 .................... 68 
Tabela 19. Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia przymusowego leczenia w Polsce i 

Województwie Podkarpaciu w latach 2015-2018 ................................................................................. 70 
Tabela 20. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nisku z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze w latach 2015-2019 ........................................ 73 
Tabela 21. Prognoza zmian w obszarach problemowych objętych Strategią wraz z prognozowanymi 

zmianami ............................................................................................................................................... 78 
Tabela 22. Priorytetowe obszary oraz cele strategiczne projektowanych zmian .................................. 82 
Tabela 23.  Cele operacyjne projektowanych zmian ............................................................................. 83 
Tabela 24. Kierunki niezbędnych działań .............................................................................................. 84 
Tabela 25. Podmioty odpowiedzialne za realizację niezbędnych kierunków działań ........................... 87 
Tabela 26. Etapy wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście 

Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2021-2025 ............................ 90 
Tabela 27. Ramy finansowe realizacji Strategii na lata 2021-2025 ...................................................... 92 
Tabela 28. Wskaźniki realizacji działań ................................................................................................ 98 
 

2. Spis wykresów; 

Wykres 1. Stopa bezrobocia dla Polski, województwa podkarpackiego, powiatu niżańskiego w latach 

2015-2019 w % ..................................................................................................................................... 38 
Wykres 2. Liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przez Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2016-2019 ........................................................ 64 
Wykres 3. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w latach 2015-2019 ......................... 67 
Wykres 4.Ogólna liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 2015-2019 ............................................ 67 
Wykres 5. Liczba rodzin, którym udzielno pomocy z powodu alkoholizmu w latach 2015-2019 ......... 71 
Wykres 6. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w latach 2015-2019 .............................. 73 
Wykres 7. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach Placówek Wsparcia Dziennego w latach 2015-

2019 ....................................................................................................................................................... 74 
 

Zespół opracowujący dokument: Grzegorz Ruchaj i Elżbieta Tłusta  


