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I. Wprowadzenie
Problemy społeczne to wynik zmian gospodarczych i politycznych, które miały miejsce w
Polsce w ciągu ostatnich lat. Stawiają one przed władzami nowe wyzwania. Poprzedni model
polityki społecznej okazał się dość nieskuteczny. Efektem tego był wzrost liczby osób
będących beneficjentami ośrodków pomocy społecznej. W związku z powyższym narodziła
się potrzeba opracowania programów polityki społecznej, które będą spójne i
perspektywiczne.
Podstawą przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest
realizacja obowiązku nałożonego na gminy ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), szczególnie art. 17 w/w ustawy,
w którym wymieniono zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w w/w artykule
zawarto punkt: ,,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”.
Pogłębiające się ubożenie rodzin, związane z problemami życiowymi osób starszych,
samotnych oraz niepełnosprawnych, bezrobociem, niskim poziomem materialnym rodzin
szczególnie wielodzietnych lub w których występują problemy alkoholowe to zjawiska
najbardziej widoczne we wspólnotach lokalnych. W związku z tym jednym z najważniejszych
zadań dla gminy jest zwalczanie i zapobieganie tym problemom. Mogą one dotknąć każdego
członka tej wspólnoty dlatego podejmowane działania leżą zarówno w interesie całej
społeczności jak i osób bezpośrednio dotkniętych wspomnianymi trudnościami.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 to dokument
wyznaczający kierunki i ramy dla planowanych działań, które mają na celu zapewnić
mieszkańcom Gminy Wola Mysłowska odpowiednią jakość życia i realizację ich
podstawowych potrzeb. W miarę pojawiających się zmian w sytuacji społecznej może być
ona poddawana stałej kontroli oraz uzupełniana o nowe cele i działania.
Opracowanie ostatecznego kształtu dokumentu wymaga:
a) syntezy diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) dokonania analizy potencjalnych możliwości i przyszłych wyzwań Gminy,
c) określenia obszarów priorytetowych oraz celów strategicznych,
d) wskazania działań umożliwiających osiągnięcie przyjętych celów,
e) wskazania podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań,
f) zaproponowanie zasad wdrażania, monitoringu i aktualizacji strategii.
Opracowana strategia jest przykładem podjęcia działania polegającego na pomocy
społecznej, którego zasadniczą funkcją jest udzielanie pomocy i wsparcia finansowego dla
osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Istotą
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działania jest rozwój różnego rodzaju usług dla osób potrzebujących wsparcia, poradnictwa

psychologicznego, prawnego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Praca ta jest
istotnym elementem pomocy społecznej w dobie pogłębiających się problemów polskich
rodzin. Wymaga ona wypracowania i poszerzenia współpracy z różnymi instytucjami i
organizacjami pozarządowymi, które zajmują się organizowaniem pomocy społecznej takimi
jak: jednostki oświatowe, policja, sądownictwo i służba zdrowia.
Strategia ta została opracowana w oparciu o zainicjowanie współpracy pomiędzy
poszczególnymi jednostkami oraz instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej
jak również na podstawie konsultacji społecznych odgrywających ważną rolę w procesie
zarządzania i planowania rozwoju Gminy. Taki sposób opracowania dokumentu ma istotny
wpływ na jego jakość oraz powodzenie realizacji założeń programu przez podmioty, do
których jest on adresowany. Potencjałem dającym podstawę poprawnej realizacji założeń
strategii jest kadra pomocy społecznej oraz społeczne i instytucjonalne wsparcie współpracy
pomiędzy podmiotami, które są zaangażowane w realizację zadań Gminy w sferze społecznej
i rozwojowej

II. Metody pracy nad strategią
1. Podstawa opracowania i metodyka pracy nad strategią
Podstawą prawną do opracowania strategii jest art. 17, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12
marca2004r. o pomocy społecznej w brzmieniu: „Do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy:
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.”
Diagnoza problemów społecznych w Gminie Wola Mysłowska opracowana została na
podstawie zgromadzonej bazy danych z ostatnich trzech lat tj. 2018 –2020. Dane zawarte w
diagnozie pochodzą z następujących instytucji:
- Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Mysłowskiej,
- Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
- Starostwa Powiatowego w Łukowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie,
- placówek oświatowych z Gminy Wola Mysłowska,
- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,
- danych makroekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego,
- statystyk gminnych,
- analizy ankiet i spotkań z mieszkańcami Gminy Wola Mysłowska
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2. Powołanie Zespołu Zadaniowego

Prace nad aktualizacją strategii zostały rozpoczęte powołaniem Zespołu Zadaniowego
zgodnie z Zarządzeniem 40/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 25 września 2020 r. ,
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2030 w składzie:
1) Pani Marta Antolik – Sekretarz Gminy Wola Mysłowska
2) Pani Marta Wydra – Skarbnik Gminy Wola Mysłowska
3) Pani Aneta Wdowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Woli Mysłowskiej
4) Pani Hanna Celej - Inspektor do spraw oświaty, kultury fizycznej i rolnictwa w Gminie
Wola Mysłowska
5) Pani Ewa Konieczna – Dyrektor Gminnej Biblioteki im. Gustawa
Wyssogoty – Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej
6) Pani Renata Pacek – Przewodnicząca Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
7) Pani Magdalena Popieluch – Dzielnicowa Gminy Wola Mysłowska

3. Cele i zadania Zespołu Zadaniowego
1) Ustalenie i weryfikacja listy strategicznych problemów społecznych na podstawie
opracowanego w tym zakresie raportu i ich hierarchizacja;
2) Opracowanie diagnozy problemów społecznych;
3) Określenie celów strategii;
4) Określenie strategicznie projektowanych zmian;
5) Określenie wskaźników realizacji poszczególnych działań.
Zespół dokonał dokładnej i wnikliwej analizy sytuacji gminy w obszarach: pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także
kultury i sportu, określił kluczowe problemy, które wymagają ujęcia ich w strategii wraz z
propozycjami rozwiązań.

III. Dokumenty strategiczne istotne dla rozwoju Gminy Wola Mysłowska
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to wieloletni dokument, który
uwzględnia zapisy dokumentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
europejskim. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana
w oparciu o inne dokumenty strategiczne m.in.
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności),
- Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS),
- Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK),
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- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,- Strategia Rozwoju Województwa
Lubelskiego,
- Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego,

- Strategia Rozwoju Gminy Wola Mysłowska,
- Raport o stanie Gminy Wola Mysłowska,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
- Program Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wola Mysłowska
zgodna jest z poniższymi dokumentami:
- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy
wymiar aktywnej integracji,
- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020,
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Na treść i realizację Strategii mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nim m.in.:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876
i 2369),
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,
1571, 1696, 1815 z późn.zm),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818, 2473
z późn.zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 111
z późn.zm.),
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwowej w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 670, 730, 1802, 1818 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.Dz. U.
z 2017 r. poz. 2092, z 2019 r. poz. 1818 ze zm.),
- ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U.
z 2019 r. Poz. 473, 1818),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 2277),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 852,
1655, 1818),
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- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz.U. z 2015,
poz. 1390, z 2019 r. Poz. 730, 1818),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j.Dz. U. z 2018r. Poz. 1205,
z 2019 r. Poz. 2020),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.217,
730, 1818.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818, 2473 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz. U. z 2019 r.
poz. 409 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.
1878, z 2019 r. poz. 730, 1690 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818,
2197 z późn.zm.), - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145, 1495 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2086 zpóźn.zm.).

IV. Diagnoza stanu Gminy Wola Mysłowska
1. Charakterystyka Gminy Wola Mysłowska
Gmina Wola Mysłowska położona jest w środkowo-wschodniej Polsce, w północnozachodniej części Województwa Lubelskiego i w zachodniej części Powiatu Łukowskiego, na
styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.
Gmina Wola Mysłowska graniczy z Gminami: Stoczek Łukowski, Stanin, Krzywda
leżącymi w Powiecie Łukowskim, Gminą Kłoczew leżącą w Powiecie Ryckim oraz Gminami
Żelechów i Miastków Kościelny leżącymi w Powiecie Garwolińskim, w Województwie
Mazowieckim.
Siedziba Gminy Wola Mysłowska jest oddalona o około 100 km od Lublina i 33 km od
miasta powiatowego: Łukowa. Podobna jest odległość do Garwolina w Województwie
Mazowieckim. Natomiast nieco bliżej jest z Woli Mysłowskiej do mniejszych miast regionu:
Stoczka Łukowskiego i Żelechowa. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka numer
807: Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków.
Gmina Wola Mysłowska jest gminą wiejską o typowo rolniczym charakterze. Pod
względem ukształtowania terenu, jej obszar jest równinny. Przez jej teren przepływają rzeki:
Wilga oraz Świder. Ogólna powierzchnia Gminy Wola Mysłowska wynosi 12 111,00 ha, co
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stanowi około 8,68% powierzchni Powiatu Łukowskiego. Grunty rolne stanowią około 80%
ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 17%, grunty zabudowane i zurbanizowane
ponad 2%, a grunty pod wodami niecały 1%.
W skład administracyjny Gminy Wola Mysłowska wchodzi 21 sołectw: Baczków, Błażków,
Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień,

Ksawerynów, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów,
Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska. Na dzień 30.06.2020 (dane GUS) Gminę
Wola Mysłowska zamieszkiwało 4 607 osób, w tym 2 367 mężczyzn i 2 240 kobiet.
Miejscowościami z największą liczbą mieszkańców są: Osiny, Jarczew i Mysłów.
Wola Mysłowska jest gminą typowo rolniczą. Uprawia się tu głównie zboża, kukurydzę i
ziemniaki, a hoduje bydło mleczne. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania większości
mieszkańców tego terenu.
Ważnym elementem kształtującym sytuację społeczno-ekonomiczną w Gminie Wola
Mysłowska jest rozwój przedsiębiorczości, ponieważ podmioty gospodarcze tworzą miejsca
pracy i często poprzez samozatrudnienie przyczyniają się do ograniczania bezrobocia. Według
danych GUS na koniec III kw. 2020 roku w Gminie Wola Mysłowska działalność
gospodarczą prowadziło 389 podmiotów gospodarczych, w tym 374 podmiotów z sektora
prywatnego, co stanowiło ponad 96% ogółu przedsiębiorstw. W roku 2020 pomimo
wystąpienia pandemii COVID-19 liczba podmiotów gospodarczych nie zmieniła się w
stosunku do roku 2019. Natomiast analizując zmiany liczby podmiotów gospodarczych od
roku 2015, z roku na rok następował przyrost ich liczby. W perspektywie od 2015 do 2020
przyrost ten wyniósł ponad 15%. W porównaniu do roku 2015 wzrosła liczba podmiotów z
sektora prywatnego, a w grupie podmiotów z sektora publicznego obniżyła się o 2%.
Największy udział w strukturze podmiotów prywatnych mają podmioty prowadzone przez
osoby fizyczne, których jest około 87%.
Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się dziadzina W grupie „przemysł i budownictwo” dominowała działalność typu „obróbka mechaniczna elementów metalowych” oraz
„wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych”. W grupie „pozostała
działalność” dominują liczebnie podmioty z sekcji G „handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle” oraz sekcji H „transport i gospodarka magazynowa”.
Największymi zakładami działającymi w Gminie Wola Mysłowska są:
• Firma Agrol w Woli Mysłowskiej;
• Ubojnia zwierząt w Ciechominie;
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie, Oddział w Woli Mysłowskiej.
Na szczególną uwagę zwraca rozwój działalności związanej ze świadczeniem usług budowlanych oraz usługi z zakresu transportu. W większości są to firmy małe. Zwiększoną dynamikę obserwuje się także w sektorze handlu obwoźnego i detalicznego. Urozmaicenie bazy
ekonomicznej gminy w sferze gospodarki rynkowej jest dość wysokie. W zakresie działalności rynkowej ważniejszymi gałęziami wytwórczymi są budownictwo, ślusarstwo i stolarstwo.
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Sieć placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy tworzą cztery szkoły podstawowe:
• Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu
• Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie

• Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wandowie
• Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarczewie
w których naukę pobiera 323 uczniów. Do klasy „0” uczęszcza 71 dzieci, natomiast do Punktów Przedszkolnych 80 dzieci. Obsługę finansową szkół prowadzi Urząd Gminy w Woli Mysłowskiej.
Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Wola Mysłowska realizują:
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wandowie (poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie);
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska MEDICUS, Filia w Ciechominie;
• Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Woli Mysłowskiej.
Na terenie Gminy zlokalizowane są 2 apteki: w Wandowie i w Woli Mysłowskiej.
Funkcję instytucji kultury w Gminie Wola Mysłowska sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna im. Gustawa Wyssogoty-Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej i jest ona jedyną instytucją kultury działającą na terenie gminy. Biblioteka powstała w 1964. Jej działania służą
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Wola
Mysłowska, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Biblioteka jest samodzielną jednostką, nie posiada filii. Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie ze wszystkich dziedzin wiedzy, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup czytelników: dzieci, młodzieży i dorosłych. W księgozbiorze jest przede wszystkim
dostępna literatura piękna: polska i obca oraz popularnonaukowa obejmująca wszystkie dziedziny wiedzy. Oprócz podstawowych zadań gromadzenia, opracowywania i udostępniania
zbiorów, Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność kulturalną i oświatową na rzecz
mieszkańców. Jako jedyna instytucja kultury w gminie biblioteka jest współorganizatorem
imprez kulturalnych i środowiskowych.
Kapitał społeczny przejawia się we wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które współdziałając - mogą osiągać dzięki niemu więcej korzyści z ekonomicznego i
społecznego punktu widzenia. Zasoby kapitału społecznego są ważnym czynnikiem rozwoju
lokalnego. Animatorem życia społecznego i gospodarczego w Gminie Wola Mysłowska, poza
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samorządem gminnym i jego jednostkami, są także działające tutaj organizacje społeczne, w
tym między innymi:
• Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska;
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka w Baczkowie;
• Stowarzyszenie Razem Raźniej, Grudź;

• Stowarzyszenie Przyjazny Wandów;
• Stowarzyszenie Nasze Wilczyska;
• Klub Sportowy „Perła” Dwornia;
• Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Kajda Athletics Team, Dwornia;
• Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Ksawerynów, OSP Dwornia, OSP Osiny, OSP Stara Huta,
OSP Świder, OSP Wilczyska, OSP Wola Mysłowska, OSP Jarczew, OSP Powały;
• Koła Gospodyń Wiejskich, które działają w miejscowościach: Ciechomin, Wola Mysłowska, Kamień, Germanicha, Wadów, Osiny, Ksawerynów, Nowy Świat, Grudź, Świder, Mysłów, Jarczew, Wólka Ciechomska i Wilczyska.

2. Demografia
Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z danymi GUS Gminę Wola
Mysłowska zamieszkiwało 4649 osób. W gminie notuje się ujemny przyrost naturalny,
wynoszący -1,28 promila (‰).Liczba mieszkańców gminy na przestrzeni ostatnich lat
systematycznie spada, również w wyniku ujemnego salda migracji.

Tabela 1
Liczba dorosłych mieszkańców w latach 2018-2019
ROK
Liczba mieszkańców

2018

2019

4695

4649

Źródło: Rejestr mieszkańców

Gminę Wola Mysłowska charakteryzuje niski poziom gęstości zaludnienia, który wynosi
39 osób/km² . Dla porównania gęstość zaludnienia w Powiecie Łukowskim na 1 km² wynosi
78 osób.
Średni wiek mieszkańców Gminy Wola Mysłowska wynosi 40,7 lat (średni wiek kobiet:
43,1 lat, średni wiek mężczyzn 38,4 lat) i jest nieco wyższy niż średni wiek mieszkańców
Powiatu Łukowskiego: 39,8 lat.
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Zmiany liczby mieszkańców są uwarunkowane:
a Przyrostem naturalnym – różnicą pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów,
b Saldem migracji – różnicą pomiędzy napływem a odpływem ludności.
W gminie Wola Mysłowska notuje się spadek liczby ludności. Związane jest to głównie z
migracją młodych osób do większych miast głównie w celu znalezienia pracy lub dalszej
edukacji. W związku z powyższą sytuacją na pierwszy zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury technicznej oraz nowych miejsc pracy co zapewniłoby mieszkańcom
oczekiwany standard życia i spowodować zahamowanie odpływu ludności z terenu gminy.

V) Infrastruktura społeczna
1. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (zgodnie z art. 2 pkt 1 i art. 3
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).
Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Wola Mysłowska realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Wola Mysłowska. Mieści się w budynku
Urzędu Gminy. Prowadzi postępowania w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie o
pomocy społecznej. Przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i
specjalne zasiłki celowe. Realizuje zadania w zakresie świadczeń niepieniężnych, do których
należą przede wszystkim: praca socjalna, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo
specjalistyczne, schronienie, posiłek i niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, kierowanie do
domów pomocy społecznej.
Zadaniami zleconymi gminom jest udzielanie świadczeń takich jak: specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłki celowe na
pokrycie wydatków zwianych z klęską żywiołową lub ekologiczną, pomoc cudzoziemcom
oraz wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez
sąd.
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Tabela 2
Rodzaje świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Woli Mysłowskiej w latach 2017-2019
Lp.

Rodzaje
świadczeń

2017

2018

2019

Liczba
osób

Kwota w zł.

Liczba
osób

Kwota w
zł.

Liczba
osób

Kwota w
zł.

1

Zasiłki stałe

25

160 436,51

32

164 462,46

27

155 359,83

2

Zasiłki celowe

16

13 050,00

17

19 100,00

19

66 165,16

3

Zasiłki
okresowe
Dożywianie

19

21 295,81

16

19 967,11

17

17 772,54

246

100 805,50

168

117 920,94

170

103 632,55

4

Składka na
25
18 436,00
25
14 711,04
24
14 547,00
ubezpieczenie
zdrowotne
Specjalistyczne
2
40 226,74
1
20 288,00
1
14 723,40
6
usługi
opiekuńcze
Ogółem
333
354 250,56
259
356 449,55
258
372 200,48
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Woli Mysłowskiej
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Ogółem w 2017 roku z pomocy społecznej skorzystało 333 osoby na kwotę – 354 250,56 zł.,
w 2018 roku 259 osób na kwotę – 356 449,55 zł., a 2019 roku 258 osób na kwotę 372 200,48 zł.
Ustawa dzieli świadczenia na dwa podstawowe rodzaje:
• Świadczenia pieniężne
• Świadczenia niepieniężne
Z analizy wymienionych świadczeń wynika, że kryterium przedstawionego podziału była
forma świadczenia otrzymywana bezpośrednio przez osobę lub rodzinę korzystającą ze
świadczeń.
Na podstawie sprawozdań z zadań zleconych gmina Wola Mysłowska realizowała w 2017,
2018 i 2019 roku:
Zasiłki stałe – przysługujące osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub inwalidztwa.
Zasiłki te w 2017 roku pobierało 25 osób na kwotę – 160 436,51 zł. w 2018 roku – 32 osoby
na kwotę – 164 462,46 zł. zaś w 2019 roku – 27 osób na kwotę – 155 359,83 zł.
Zasiłki okresowe – mogą być przyznawane osobom lub rodzinom, jeżeli dochód nie
przekracza kryterium dochodowego a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności ze względu na:
• Długotrwałą chorobę,
• Niepełnosprawność,
• Brak możliwości zatrudnienia,
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Z tej formy pomocy w 2017 roku skorzystało 19 osób na kwotę – 21 295,81 zł., w 2018 roku
16 osób na kwotę – 19 967,11 zł., a w 2019 roku 17 osób na kwotę – 17 772,54 zł.
Zadania własne:
1 zasiłki celowe – przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w
szczególności na pokrycie części lub całości:
• kosztów leków i leczenia,
• remontu mieszkania,
• kupna opału,
• kupna odzieży,
• koszty pogrzebu,
• pokrycie strat wypadku losowego.
Z tej formy pomocy w 2017 roku skorzystało 16 osób na kwotę 13 050,00 zł., w 2018 roku
– 17 osób na kwotę – 19 100,00 zł, a w 2019 roku 19 osób na kwotę 66 165,16 zł.
2

dożywianie dzieci w szkołach:
w 2018 roku objętych dożywianiem było 183 dzieci oraz 63 osoby dorosłe na
kwotę – 100 805,50 zł., a w 2019 roku –126 dzieci i 42 osoby dorosłe na kwotę –
117 920,94 zł., zaś w 2020 roku było 142 dzieci i 28 osób dorosłych na kwotę –
103 632,55 zł.
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Typy rodzin najczęściej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Woli Mysłowskiej:

Tabela 3
Charakterystyka rodzin ubiegających się o świadczenia w latach 2017 – 2019.
Charakterystyka rodzin ubiegających
się o świadczenia
Rodziny o:
- liczbie dzieci 1-3
- powyżej 3
- rodziny niepełne
- rodziny bez dzieci i osoby samotne

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

161
35
12
38

174
46
9
32

180
50
10
40

48
16
5

35
27
5

32
35
5

23

38

46

207

223

252

36

32

37

Osoby korzystające z zasiłków
Okresowych:
- 1 raz w roku
- 2 razy w roku
- 3 razy w roku
Rodziny korzystające z pomocy Ośrodka
po raz pierwszy
Rodziny korzystające z pomocy dłużej
niż 3 ostatnia lata
Rodziny utrzymujące się wyłącznie ze
świadczeń z pomocy społecznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli
Mysłowskiej w latach 2017 – 2019

W 2018 i 2019 roku wzrosła liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej o liczbie dzieci 1-3 i powyżej 3.
W stosunku do roku 2017 zmalała liczba świadczeniobiorców korzystających ze
świadczenia w formie zasiłku okresowego.
Poza pomocą finansową Ośrodek załatwia sprawy:
• sprawowania pogrzebu osobom nie mających osób zobowiązanych do alimentacji,
• umieszczanie osób w Domach Opieki Społecznej,
• współpraca z Ośrodkiem „Markot” osób bezdomnych i samotnych matek,
• odwiedziny osób samotnych, nieudolnych życiowo i wymagających pomocy w
związku z trudnymi warunkami życiowymi,
• pomoc w uzyskaniu grupy inwalidzkiej, dowiezienie na badania specjalistyczne,
• całoroczna zbiórka odzieży używanej i zaopatrywanie osób potrzebujących,
• poradnictwo i wypełnianie różnych dokumentów,
• interwencje w sprawach przemocy i znęcania psychicznego i fizycznego w rodzinie w
ramach prowadzonej „Niebieskiej Karty”.
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• współpracuje z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, realizuje
projekt pt.: „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”.

Woli Mysłowskiej w 2017 roku Ośrodek załatwił 394 spraw zgłoszonych pisemnie i 182
rodziny objęto pracą socjalną. W 2018 roku załatwiono 383 sprawy zgłoszone na piśmie oraz
85 rodzin otrzymało pomoc w postaci pracy socjalnej. Natomiast w 2019 roku załatwiono 390
spraw zgłoszonych pisemnie i 130 rodzin objęto pracą socjalną.
Podsumowując powyższe rozważania należy zauważyć, że to okoliczności, w których
udzielna jest pomocy decyduje o jej rodzaju, formie i rozmiarze. Przyznawanie świadczeń ma
za zadanie umocnienie rodziny tj. m.in. poprawę jej sytuacji, co może skutkować
polepszeniem wzajemnych relacji między najbliższymi.
Zadania te Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje współpracując z organizacjami
administracji rządowej, z organizacjami samorządowymi, kościołem i związkami
wyznaniowymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami.
Gmina tworząc materialne warunki dla instytucji pomocy społecznej i mając wpływ na
powstanie w gminie atmosfery sprzyjającej rozwojowi pomocy awansowała do rangi
podmiotu pomocy społecznej.
W coraz większym stopniu gmina Wola Mysłowska będzie prowadzić własną politykę
pomocy społecznej, podejmując decyzję o przeznaczeniu środków na niektóre rodzaje
świadczeń fakultatywnych aby zmienić strukturę udzielanych świadczeń pomocowych oraz
położyć nacisk na odpowiednie szkolenie zatrudnionych pracowników.
Szczególnie dominujące powody dla których udzielona była pomoc to:
- ubóstwo,
- bezrobocie,
- długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
- niezaradność życiowa,
- alkoholizm.
Wzrasta również liczba rodzin korzystająca z pomocy dłużej niż 3 ostatnie lata. Wzrost ten
dotyczy również rodzin wielodzietnych. Najliczniejszą grupą osób korzystających ze
świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są rodziny, których dzieci korzystają z
dożywiania w szkole.

2. Świadczenia rodzinne
Przyznawanie świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na podstawie ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na wniosek osoby
zainteresowanej. Ich katalog jest szeroki, a prawo do poszczególnych świadczeń uzależnione
jest od spełnienia przez wnioskodawcę oraz rodzinę określonych w ustawie warunków.
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W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu na członka rodziny ich istotą jest

wspieranie niezamożnych rodzin z dziećmi w sprawowaniu funkcji ekonomicznych,
wychowawczych i opiekuńczych.

Mieszkańcy gminy Wola Mysłowska korzystają ze wsparcia świadczeń rodzinnych w
formie:
1. zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
-urodzenia dziecka,
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
-samotnego wychowywania dziecka,
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
-rozpoczęcia roku szkolnego,
-na pokrycie wydatków związanych z nauką dziecka poza miejscem zamieszkania.
Zasiłek ten jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego (obecnie 674,00 zł na
osobę i 764,00 zł na osobę miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku
przekroczenia kryterium dochodowego zasiłek rodzinny można przyznać w wysokości
różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, a wysokością dochodu rodziny
otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Wysokość świadczeń jest pomniejszona o
kwotę „przekroczenia kryterium dochodowego” pomnożoną przez liczbę osób w danej
rodzinie –zasada „złotówka za złotówkę”

2. świadczeń opiekuńczych będących wsparciem dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
czyli:
-zasiłku pielęgnacyjnego (bez kryterium dochodowego)
-świadczenia pielęgnacyjnego (bez kryterium dochodowego)
-specjalnego zasiłku opiekuńczego (obecne kryterium 764,00 zł na osobę miesięcznie)
3. świadczenia rodzicielskiego przysługującego w przypadku braku uprawnienia do zasiłku
macierzyńskiego (bez kryterium dochodowego)
4. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (kryterium dochodowe 1922,00 zł
miesięcznie na osobę)
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Tabela 4
Świadczenia rodzinne wypłacone w latach 2017-2019 obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie
Zasiłek rodzinny z
dodatkami
Zasiłek rodzinnyz
dodatkami (art. 5 ust. 3
ustawy)

Wydatki w zł.

Liczba świadczeń

2017
2018
2019
1 307 273 1 162 136 970 732

2017
11 039

2018
9 769

2019
8 167

40 574,86 57 125,70 46 893,34

715

1 165

918

Świadczenia opiekuńcze,
w tym:
Zasiłek pielęgnacyjny

212 823

219 677 260 621

1 391

1 390

1 379

Świadczenie
pielęgnacyjne

252 020

249 613 286 117

180

169

181

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

63 091

82 256

91 574

123

159

149

Jednorazowa zapomoga z
tyt. urodzenia się dziecka

62 000

53 000

44 000

62

53

44

Świadczenie rodzicielskie

154 096

122 866 153 598

164

133

167

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej

Z powyższej tabeli odczytujemy, że w gminie Wola Mysłowska z każdym rokiem w
analizowanym okresie wydatki na zasiłki rodzinne z dodatkami malały pomimo zwiększania
się kwot świadczeń. Fakt ten wskazuje, że coraz mniej mieszkańców spełnia ustawowe
kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku, co dowodziłoby poprawie ich
stopy życiowej. W 2019r. znacznie spadła też liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z
tytułu urodzenia się dziecka –aż o 58% w porównaniu z rokiem 2018. Jednak nie wiadomo na
ile to związane było z liczbą urodzeń dzieci a liczbą rodzin, które nie spełniły obowiązującego
kryterium dochodowego. W omawianym okresie coraz mniej matek korzystało również z
rocznego świadczenia rodzicielskiego (nie wymagane kryterium dochodowe) przeznaczonego
w celu sprawowania opieki nad urodzonym dzieckiem. Natomiast do świadczeń rodzinnych,
które w tych latach były wypłacane w coraz większej ilości należały świadczenia opiekuńcze.
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Wzrost dotyczył zarówno zasiłków pielęgnacyjnych, które pobierały osoby
niepełnosprawne jak i świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych opiekunom osób
niepełnosprawnych, którzy nie podejmowali lub zrezygnowali z zatrudnienia w celu
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

3. Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. Przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 –tego roku życia. Od
lipca 2019r. świadczenie na wniosek rodzica przyznaje się na każde dziecko.

Tabela 5
Świadczenia wychowawcze wypłacone w latach 2017 –2019
Wypłacona kwota świadczeń

Liczba wypłaconych świadczeń

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

4 597 034

4 191 532

4 497 903

9206

8394

9008

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Świadczenie jest
uzależnione od miesięcznego kryterium dochodowego (do września 2019r. –725 zł na osobę,
od października 2019r. - 800 zł na osobę). Liczba rodzin korzystających z tej pomocy w
omawianych latach była na zbliżonym poziomie i wahała się od 11 do 13.
Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela :

Tabela 6
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w latach 2017 - 2019
Liczba rodzin

2017 rok
15

2018 rok
17

2019 rok
14

Liczba świadczeń

320

302

256

Łączna kwota
wypłaconych
świadczeń

125 200

119 856

101 128

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
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5. Świadczenia „Dobry start”
Mieszkańcom gminy Miastków Kościelny korzystali również ze wsparcia pieniężnego
niezależnego od dochodu rodziny w postaci świadczenia „Dobry start”, które przysługuje
uczniom i osobom uczącym się do ukończenia 20 –go roku życia, a w przypadku dziecka lub

osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 –go
roku życia. Świadczenie w kwocie 300 zł wypłaca się raz w roku. W tutejszej gminie
wypłacono w 2018r. 597 świadczeń na łączną kwotę 179 100,00 zł i w 2019r. 577

świadczeń –173 100,00 zł.

6. Stypendia szkolne
Uczniowie z terenu gminy Wola Mysłowska mogli w omawianym okresie liczyć także na
pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium. Dotyczyło to dzieci z
rodzin spełniających kryteria, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w
szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej bezrobociem,
niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem itp.

7. Edukacja
W myśl przepisów prawa oświatowego oraz ustawy o samorządzie gminnym do zadań
własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych. Gmina Wola
Mysłowska jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświaty:
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Tabela 8
Zestawienie szkół podstawowych, liczby uczniów, oddziałów
przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska
(31.12.2020)
Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicz w
Lisikierzu
Szkoła Podstawowa
im. Ks. J.
Twardowskiego w
Mysłowie
Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika w
Wandowie
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w
Jarczewie
Razem

Oddział
przedszkolny „0”

Punkt
przedszkolny

Szkoła
Podstawowa

24

21

73

13

20

75

19

15

82

15

24

93

71

80

323

Źródło: dane Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Dla porównania, do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało łącznie
409 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wynosiła 330. Przy każdej ze
szkół podstawowych funkcjonuje punkt przedszkolny. W roku szkolnym 2018/2019 i
następnych uczęszczało łącznie 80 dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach
zatrudnionych było 97 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 68,33. Infrastruktura szkół w
Gminie Wola Masłowska jest wystarczająca. Budynki są w dobrym stanie technicznym.
Wszystkie obiekty szkolne posiadają sale gimnastyczne. Przy wszystkich szkołach są również
place zabaw dla dzieci.
Placówki szkole są dobrze wyposażone w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt
sportowy. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do
Internetu. Corocznie zakupywane są kolejne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Wszystkie jednostki oświatowe wyposażone zostały w tablice
multimedialne, które są niezwykle pomocne w procesie dydaktycznym.
Na terenie Gminy Wola Mysłowska zlokalizowany jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Baczkowie, który jest w zarządzie Powiatu Łukowskiego.
Zgodnie z danymi statystycznymi GUS na dzień 31.12.2019, 1 170 mieszkańców Gminy
Wola Mysłowska było w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), co stanowiło 25,16%
wszystkich mieszkańców gminy. Odsetek dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do
przedszkola wynosi 58,2%. Dla porównania wskaźnik ten w Powiecie Łukowskim kształtuje
się na poziomie 85,7%, w Województwie Lubelskim na poziomie 84,4%, a dla całego kraju
na poziomie 87,5%.
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Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w Gminie Wola Mysłowska
przypadało 2,16 dzieci w wieku przedszkolnym. Wskaźnik ten jest na gorszym poziomie niż
w całym Powiecie Łukowskim (0,99), Woj. Lubelskim (1,01) i dla Polski ogółem (0,89).
W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształciło się 24,7%
ludności gminy (25,9% wśród dziewczynek i 23,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w
szkołach podstawowych przypadało 9,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (tj.
stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
wynosił 86,84. Był to niższy poziom wskaźnika niż dla Powiatu Łukowskiego, który wynosi:
96,11. Dla Woj. Lubelskiego wskaźnik ten wynosił 93,78, a dla Polski 95,46.
W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształciło się
15,2% mieszkańców (14,5% wśród dziewcząt i 15,8% wśród chłopców). W przedziale
wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajdowało się 29,3%
mieszkańców Gminy Wola Mysłowska w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 27,8%
mężczyzn).

8. Kultura
Funkcję instytucji kultury w Gminie Wola Mysłowska sprawuje Gminna Biblioteka
Publiczna im. Gustawa Wyssogoty-Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej i jest ona jedyną
instytucją kultury działającą na terenie gminy. Biblioteka powstała w 1964. Jej działania służą
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Wola
Mysłowska, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Biblioteka jest
samodzielną jednostką, nie posiada filii. Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny.

Obejmuje wydawnictwa polskie ze wszystkich dziedzin wiedzy, z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich grup czytelników: dzieci, młodzieży i dorosłych. W księgozbiorze jest przede
wszystkim dostępna literatura piękna: polska i obca oraz popularnonaukowa obejmująca
wszystkie dziedziny wiedzy.
Oprócz podstawowych zadań gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów,
Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność kulturalną i oświatową na rzecz
mieszkańców. Jako jedyna instytucja kultury w gminie biblioteka jest współorganizatorem
imprez kulturalnych i środowiskowych.
Ośrodkami aktywności w sferze kultury i życia społecznego są również w Gminie Wola
Mysłowska świetlice wiejskie, które znajdują się w miejscowościach: Osiny, Wandów, Grudź,
Kamień, Germanicha, Jarczew, Stara Huta, Dwornia, Wola Mysłowska, Wilczyska, Baczków,
Świder, Wólka Ciechomska, Ciechomin, Powały, Mysłów, Ksawerynów, Nowy Świat i
Dychawica. Ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Dychawica korzystają również
mieszkańcy miejscowości Lisikierz i Błażków. Świetlice są w dobrym, a niektóre w bardzo
dobrym stanie technicznym. Część z nich jest nowo wybudowana. Posiadają one odpowiednie
wyposażenie. Niektóre budynki świetlic pełnią również funkcję remiz strażackich.
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9. Bezpieczeństwo publiczne
Istotnym działaniem, które ma wpływ na jakość życia mieszkańców gminny jest
bezpieczeństwo publiczne. Zadania z tego zakresu realizuje Policja. Służą one utrzymywaniu
bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. Ponadto realizowane są również
działania z zakresu: ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, inicjowania i
organizowania działań, które mają zapobiegać popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
współdziałania z organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, wykrywania
przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Za bezpieczeństwo mieszkańców gminy
Wola Mysłowska odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. Posterunek Policji w
Stoczku Łukowskim realizuje ustawowe zadania w zakresie stworzenia bezpiecznego
otoczenia mieszkańcom lokalnej społeczności. Współpracuje z jednostkami zajmującymi się
działaniami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje zadania w ramach
procedury Niebieska Karta .
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w
Gminie Wola Mysłowska wynosi 87,20% (GUS, dane oszacowane na podstawie średniej dla
powiatu) i jest większy od wskaźnika wykrywalności dla Województwa Lubelskiego (83%)
oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski (73,1%).
W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska (dane GUS, oszacowane
na podstawie danych dla Powiatu Łukowskiego) najwięcej stwierdzono przestępstw o
charakterze kryminalnym: 5,86 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze gospodarczym: 3,39
(wykrywalność: 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu:
4,18 (71%), drogowe: 2,19 (wykrywalność: 98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu: 0,32
(wykrywalność: 94%).
Zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizowane również

przez odpowiednie służby, inspekcje i straże, które w gestii samorządu powiatowego. Poniżej
wymieniono służby realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
na terenie Powiatu Łukowskiego:
•
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie;
•
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie;
•
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie;
•
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie;
•
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Poza tym na terenie Gminy Wola Mysłowska działa 9 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych: są to: OSP Dwornia, OSP Ksawerynów, OSP Jarczew, OSP Wilczyska, OSP
Powały, OSP Świder, OSP Stara Huta, OSP Osiny, OSP Wola Mysłowska. Są to jednostki
typu „S”, w tym dwie jednostki OSP, tj. Ksawerynów i Dwornia są w Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaśniczego. Każda z jednostek OSP działających na terenie gminy posiada
wozy strażackie i niezbędny sprzęt.
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VI. Dominujące problemy społeczne
1. Identyfikacja problemów społecznych gminy
Jedną z metod pozyskania informacji wykorzystywanych do opracowania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska było
przeprowadzenie badań ankietowych. Wzięło w nich udział 80 osób w tym 20 uczniów. Na
ich podstawie ankietowani określili główne problemy społeczne mieszkańców gminy,
problemy osób niepełnosprawnych, starszych i młodzieży, ocenili problem bezrobocia,
przemocy i uzależnień.
Główne problemy społeczne Gminy Wola Mysłowska
Na podstawie przeprowadzonych badań jako główne problemy społeczne mieszkańców
Gminy Wola Mysłowska ankietowani wskazali: alkoholizm, problemy ludzi starszych,
problemy opiekuńczo-wychowawcze i bezrobocie.
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a)Alkoholizm
Jedną z grup objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to osoby
uzależnione od alkoholu. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów wśród społeczeństwa.
Praca GOPS z tymi osobami i ich rodzinami jest trudna i długotrwała. Najczęściej osoby
uzależnione nie zauważają tego problemu, twierdzą, że ich to nie dotyczy. Często ich rodziny
zatajają ten problem ze względu na wstyd przed rodziną, sąsiadami i lokalną społecznością.
Ankietowani wskazują również uzależnienia jako główną przyczynę występowania
przemocy w rodzinach. Potwierdza to fakt, że Niebieskie Karty zakładane są głównie w tych
rodzinach, w których występuje również problem z alkoholem.

b)Problemy ludzi starszych
Kolejną kwestią na którą zwrócili uwagę ankietowani to problemy ludzi starszych.
Najczęściej wskazywali: samotność, brak opieki ze strony rodziny, brak odpowiedniej opieki
medycznej.
Za osobę starszą uznajemy osobę w wieku poprodukcyjnym. W roku 2019 w Gminie Wola
Mysłowska było ich 1120. Strategia gminy w stosunku do ludzi w podeszłym wieku
nastawiona jest na podtrzymanie ich sprawności zarówno intelektualnej jak i ruchowej oraz
zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz łagodzenie trudności związanych z wiekiem.
Sytuacja ludzi starszych w okresie szybkich zmian gospodarczych jest złożona i
uwarunkowana takimi czynnikami jak: pogarszający się stan zdrowia, opieka zdrowotna,
zanik tradycji międzypokoleniowych, niekorzystne warunki życia i pogorszenie sytuacji
materialnej. Towarzyszy temu brak aktywności społecznej, osamotnienie, izolacja ,
nieporadność życiowa. W sferze uczuć pojawia się osłabienie zainteresowania innymi
osobami, niestabilność emocjonalna, zmienność nastrojów, skłonność do depresji, egoizm,
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wzrost podejrzliwości i poczucie zagrożenia, postawa roszczeniowa, domaganie się pomocy.
Uwzględniając specyfikę środowiska osób starszych istnieje konieczność stworzenia systemu,
który będzie zaspokajał ich potrzeby. Według ankietowanych system ten powinien być
nastawiony przede wszystkim na zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i
opieki społecznej. Ważne jest również aby poszerzać wiedzę seniorów na temat profilaktyki
zdrowotnej. Może być to realizowane w formie ulotek i plakatów o tematyce profilaktycznej,
spotkań z pracownikiem SPZOZ na temat możliwości zapobiegania chorobom, które
najczęściej dotykają osób starszych lub indywidualnej porady udzielonej przez lekarza
rodzinnego.

c) Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Na podstawie prowadzonych badań ankietowani wyłonili trzy główne problemy
opiekuńczo-wychowawcze:
-brak wsparcia i kontroli rodziców,
-brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego,
-brak pozytywnych wzorów i autorytetów.
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Na terenie gminy w roku 2019 zamieszkiwało 986 osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
Najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów potrzebują rodziny i osoby, u których
występuje:
a) ubóstwo,
b) bezrobocie,
c) niepełnosprawność,
d) długotrwała choroba,
e) uzależnienie od alkoholu,
f) wielodzietność,
g) samotne wychowywanie dzieci.
Działania, które podejmuje gmina w związku z przeciwdziałaniem temu problemowi
nastawione są na współpracę ze szkołami, głównie z pedagogami szkolnymi i Posterunkiem

Policji w Stoczku Łukowskim. Działania mają na celu przeciwdziałanie przemocy w
rodzinach, zorganizowanie form spędzania czasu wolnego i integrację ze społeczeństwem.

d) Bezrobocie
W okresie 2015-2019 w Gminie Wola Mysłowska systematycznie malała liczba osób
zarejestrowanych jako bezrobotne. Wzrost liczby bezrobotnych zanotowano w roku 2020, co
jest zapewne skutkiem niekorzystnych zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID19. Struktura bezrobocia w gminie zaprezentowana jest w poniższej tabeli.
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Tabela 9
Struktura bezrobocia w Gminie Wola Mysłowska w latach 2017-2019
Wyszczególnienie
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Bezrobotni
zarejestrowani –
83
76
69
83
ogółem w tym:
Kobiety
49
40
39
44
Mężczyźni
34
36
28
39
W tym
zarejestrowani
bezrobotni według
wieku
do 25 roku życia
do 30 roku życia
powyżej 50 roku
życia

15
31
21

9
28
14

12
26
10

15
34
12

w tym długotrwale
bezrobotni

48

37

36

42

Udział
bezrobotnych
zarejestrowanych w
liczbie ludności w
wieku
produkcyjnym (w
%), w tym:
Kobiety
Mężczyźni

3,0

2,7

2,5

-

4,1
2,1

3,4
2,3

3,3
1,8

-

Źródło opracowanie własne na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl

Struktura i problemy związane z bezrobociem w Gminie Wola Mysłowska są podobne jak w
całym Powiecie Łukowskim. Bezrobocie jest ważnym problemem społecznym. Z
ekonomicznego punktu widzenia wskazuje niewykorzystany potencjał siły roboczej. Jednym
z zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, jako instytucji rynku pracy, jest realizacja

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych.

Źródło danych: Badanie ankietowe przeprowadzone przez Urząd Gminy

Według ankietowanych głównym działaniem jakie należałoby podjąć w walce z
bezrobociem są szkolenia i kursy, które miałyby na celu podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i zwiększać aktywność społeczeństwa w poszukiwaniu pracy. Ponadto
dodatkowym rozwiązaniem jest organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych
i robót publicznych.
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Źródło danych: Badanie ankietowe przeprowadzone przez Urząd Gminy

VII. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych.
Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts(silne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Powyższe pojęcia należy
rozumieć następująco:
SZANSE - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska;
ZAGROŻENIA - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju
gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod
uwagę przy planowaniu podejmowanych działań;
MOCNE STRONY - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które w
pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno
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obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku produkcyjnym) jak i być zasługą
lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości);
SŁABE STRONY - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania
uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części. Mogą
dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych elementów.
Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągniecie celów, którym
służy analiza SWOT.
Celami tymi są:
•
•
•
•

unikanie zagrożeń,
wykorzystywanie szans,
wzmacnianie słabych stron,
opieranie się na mocnych stronach.

Poniżej przedstawiono dwie tabele analizy SWOT. W jednej prezentowane są mocne i słabe
strony Gminy Wola Mysłowska w drugiej zaś szanse i zagrożenia. Z uwagi na materię
opracowywanego dokumentu z zakresu polityki społecznej zagadnienia ujęte w tabelach
ograniczono do sfer mających wpływ na politykę społeczną.
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Potencjalne zagrożenia

Potencjalne szanse
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

członkostwo i dobre relacje Polski z
Unią Europejską,
możliwość
pozyskania
dotacji
zagranicznych i krajowych,
wspieranie
gospodarstw
zmieniających i unowocześniających
kierunek produkcji,
wzrost świadomości społeczeństwa i
poziomu
wykształcenia,
szeroki
dostęp do informacji,
współdziałanie
z
gminami
i
starostwem powiatowym,
funkcjonowanie na terenie powiatu
Lokalnej Grupy Działania,
wspieranie zatrudnienia młodych
ludzi poprzez organizowanie: staży,
przygotowań zawodowych i prac
interwencyjnych,
działanie
na
rzecz
ochrony
środowiska,
bliskie sąsiedztwo drogi krajowej
Warszawa-Lublin,
poprawa jakości życia ludności
będąca
następstwem
wzrostu
gospodarczego,
wzrost udziału mieszkańców w
promowaniu gminy –aktywny udział
w imprezach gminnych np. dożynki
gminne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzrost
patologii
społecznych
(alkoholizm, narkomania),
duże nakłady na ubezpieczenia
społeczne,
niestabilność prawa,
niepełne wykorzystanie środków
unijnych ze względu na konieczność
nakładów własnych,
duża biurokracja ograniczająca rozwój
przedsiębiorczości,
możliwość wystąpienia zjawiska
inflacji,
odpływ młodych, wykształconych i
przedsiębiorczych osób z terenu
gminy,
przejawy
negatywnych
postaw
społecznych: postawy roszczeniowe,
bierność, pasywność,
brak
dużych
zakładów
przemysłowych tworzących nowe
miejsca pracy,
negatywny wpływ mediów na dzieci i
młodzieży.
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Potencjalne słabe strony

Potencjalne mocne strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

środowisko naturalne wolne od
przemysłu i zanieczyszczeń,
duży procent osób w wieku
produkcyjnym,
bardzo dobrze rozwinięta sieć
wodociągowa,
posiadanie
własnej
oczyszczalni
ścieków wraz z dobrze rozbudowaną
siecią kanalizacyjną,
dobrze rozwinięta sieć gazowa,
bliskie
sąsiedztwo
ośrodka
powiatowego,
dobry dojazd do Warszawy i Siedlec
dobrze wykwalifikowani pracownicy,
atrakcyjne
obiekty
dziedzictwa
kulturowego,
udział w projektach informatycznych i
zapobiegających
wykluczeniu
cyfrowemu,
tereny umożliwiające rozwijanie się
działalności
usługowych
i
gospodarczych,
kultywowanie tradycji regionalnych –
powstawanie
Kół
Gospodyń
Wiejskich,
dostępne place zabaw oraz obiekty
rekreacyjno-sportowe.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

niezadowalający stan techniczny dróg,
brak gospodarstw agroturystycznych i
miejsc noclegowych,
brak ścieżek rowerowych, dużo
bezrobotnych
z
wykształceniem
podstawowym
i
niepełnym
podstawowym,
mało wykorzystywane urozmaicenie
terenu,
słabo rozwinięta turystyka,
występowanie
obszarów
o
niekorzystnych
warunkach
gospodarowania - ONW,
brak aktualnego Planu Rozwoju
Lokalnego,
brak
Ogólnego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wola Mysłowska,
niewystarczająca
świadomość
mieszkańców w zakresie segregacji
odpadów,
słaba sieć połączeń autobusowych na
terenie gminy,
niska liczba urodzeń,
brak perspektyw do rozwoju turystyki.

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, iż należy wykorzystać szansę jaką dało nam
Członkostwo Polski z Unią Europejską w postaci dotacji. Na pewno na rozwój gminy duży
wpływ będzie miało współdziałanie z gminami i starostwem powiatowym, a także dobra
sytuacja gospodarcza oraz wzrost świadomości społeczeństwa i poziomu wykształcenia.
Wizja Gminy Wola Mysłowska w zakresie polityki społecznej.

VIII. Wizja
Wizja określa główny cel polityki Gminy Wola Mysłowska wokół którego koncentrują się
działania instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk działających na
poziomie lokalnym. Wizja to określone kierunki działania, które mają być podstawą
podtrzymywania obecnych i tworzenia nowych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami
gminy. Powinna ona oddawać w pełni aspiracje mieszkańców i być czynnikiem, który
wpływa na integrację społeczności lokalnej wokół zasadniczych spraw mających wpływ na
rozwój gminy.
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W wyniku przeprowadzonych prac nad strategią oraz wyników badań przyjęto następującą
wizję polityki społecznej:
1)Prowadzenie działań mających wpływ na zwiększenie liczby mieszkańców w gminie,
2)Rozwój i działalność stowarzyszeń na terenie gminy,
3)Prowadzenie terapii i zajęć mających na celu walkę z alkoholizmem i zjawiskiem przemocy
w rodzinach,
4)Profesjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych,
5)Prowadzenie zajęć i kółek zainteresowań mających na celu zagospodarowanie czasu
wolnego i podnoszenie kwalifikacji dzieci i młodzieży, co wiąże się z jednoczesnym
rozwojem szkół i przedszkola.

IX. Cele strategii –propozycje programów i ich realizacja
Gmina Wola Mysłowska ma na celu zapewnienie swoim mieszkańcom jak największego
poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz
umożliwienie rozwoju w sferze edukacyjnej i zawodowej.
Wszelkie podjęte działania prowadzone są głównie na rzecz pomocy w rozwiązywaniu
problemów wskazanych przez mieszkańców. Mają one charakter wielowymiarowy, a ich
rozwiązanie wymaga strategicznych, systemowych rozwiązań oraz zintegrowanej współpracy
instytucjonalnej. Należy wypracować wspólne programy i kierunki działań wszystkich
podmiotów powołanych w celu rozwiązywania tych problemów oraz przeciwdziałania ich
powstawaniu.
Przygotowane kierunki działań i programy profilaktyczne oraz ich realizacja muszą być
poddane ocenie społecznej oraz aktualizowane i dostosowane do aktualnych potrzeb i zmian
sytuacji. Identyfikację głównych problemów dokonano za pomocą badania ankietowanego
mieszkańców, analizy SWOT, dokumentacji GOPS-u oraz zostały wypracowane w trakcie
warsztatów, spotkań z mieszkańcami i konsultacji społecznych. Opracowanie metod ich
rozwiązań powinno poprawić efektywność polityki społecznej w gminie. W wyniku
opracowywania strategii wyodrębniono trzy obszary priorytetowe którym należy poświęcić
szczególna uwagę.
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1.Przeciwdziałanie, ograniczanie i łagodzenie skutków alkoholizmu i innych
uzależnień
Działania

Kierunek działań

Cel

Realizatorzy

Wsparcie rodzin w
których występuje
problem uzależnień;

Organizowanie
pomocy w formie
porad
psychologicznych i
prawnych;

Zwiększenie
dostępności pomocy
społecznej;

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;
-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;

Współpraca z
instytucjami i
organizacjami
zajmującymi się
rozwiązywaniem
problemów
uzależnień;

Organizowanie zajęć
z terapeutą i grup
wsparcia;

-Wsparcie w walce z
nałogiem;
-Poprawa
funkcjonowania w
życiu społecznym;
-Zmniejszenie
poczucia bezradności
i osamotnienia;

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;
-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Specjalistyczne
placówki w powiecie;

Prowadzenie spotkań
informacyjnych
i
edukacyjnych
dotyczących
uzależnień;

Organizowanie
spotkań tematycznych
dotyczących
uzależnień;
Zintegrowane
programy
profilaktyczne;

Wzrost świadomości
społecznej
dot.
problemu uzależnień i
ich skutków oraz
możliwości walki z
uzależnieniami;
Doskonalenie
profilaktyki
uzależnień;

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;
-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
- Placówki oświatowe

Wsparcie socjalne
rodzin dotkniętych
problemem
uzależnień;

Pomoc finansowa i
pozafinansowa

Poprawa sytuacji
socjalno – bytowej
rodzin;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
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2. Przeciw działaniu wykluczeniu osób starszych i łagodzenie trudności
związanych z ich wiekiem
Działania
Włączenie osób w
podeszłym wieku w
przedsięwzięcia dla
społeczności lokalnej;

Kierunek działań
Ułatwienie dostępu
do miejsc
publicznych;
Organizacja spotkań
tematycznych i
wydarzeń
kulturowych dla
seniorów;

Cel

Realizatorzy

Likwidacja barier
architektonicznych
utrudniających
osobom starszym
dostęp do miejsc
publicznych;
Zwiększenie
dostępności spotkań i
imprez dla seniorów o
ciekawej dla nich
tematyce;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
-Urząd Gminy
-Klub Seniora

Podniesienie poziomu Edukacja młodzieżyakceptacji społecznej spotkania, warsztaty;
osób w podeszłym
wieku;

Zmiana postaw w
kierunku większej
akceptacji osób w
podeszłym wieku;

-Placówki oświatowe;
-Urząd Gminy;
-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;

Wsparcie inicjatyw z
udziałem osób
starszych;

Przeciwdziałanie
wykluczeniu;
Podejmowanie przez
wolontariuszy
inicjatyw z udziałem
osób starszych;

Aktywizowanie
potencjału osób w
podeszłym wieku;
Rozwój i wsparcie
wolontariatu jako
formy integracji

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
-Urząd Gminy
-Klub Seniora
-Urząd Gminy

Rozwój profilaktyki
zdrowotnej i
podniesienie jakości
usług medycznych;

Dostosowanie
zaplecza lokalowego
do potrzeb
mieszkańców;
Specjalistyczne usługi
medyczne dla osób
wymagających
opieki;
Doskonalenie i
podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych kadry
medycznej;

Rozwój usług
rehabilitacyjnych;
Zwiększenie
dostępności i jakości
opieki medycznej;
Likwidacja barier
architektonicznych;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej;
-Urząd Gminy;
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3. Wspieranie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo –

wychowawczymi
Działania

Kierunek działań

Cel

Realizatorzy

Dążenie do
stabilizacji socjalnej;

Monitorowanie
sytuacji rodzin z
problemami;

Wczesna
identyfikacja
problemów;
Zapobieganie
patologiom;
Przeciwdziałanie
rozpadowi rodziny;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Placówki oświatowe

Rozwój systemu
opieki nad rodziną;

Pomoc pedagogiczna
i psychologiczna;
Spotkania
profilaktyczne mające
na celu promowanie
prawidłowej funkcji
rodziny;
Doskonalenie
zawodowe osób
pracujących z
rodzinami;

Zapobieganie
demoralizacji
młodzieży i dzieci;
Pedagogizacja
rodziców;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Placówki oświatowe

Uatrakcyjnienie ofert Zajęcia pozalekcyjne; Zagospodarowanie
spędzania wolnego
koła zainteresowań;
czasu wolnego;
czasu;
Zwiększenie
dostępności
korzystania z sal
sportowych,

-Placówki oświatowe;
-Urząd Gminy;

Wspieranie osób
Wsparcie
zagrożonych
psychologiczne;
przemocą w rodzinie; Zapobieganie
uzależnieniom;
Pośrednictwo w
kontaktach z
instytucjami i
organizacjami
świadczącymi pomoc;

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Policja;
-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa;
Zmniejszenie ilości
spożywanego
alkoholu w rodzinach;
Poprawa sytuacji
życiowej rodzin;
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4. Zapobieganie bezrobociu w Gminie Wola Mysłowska i łagodzenie jego
negatywnych skutków

Działania

Kierunek działań

Cel

Aktywizacja osób
bezrobotnych

Organizowanie prac
interwencyjnych,
społecznie
użytecznych i robót
publicznych;
Organizowanie
kursów i szkoleń dla
bezrobotnych;
Spotkania
informacyjne nt.
walki z bezrobociem,
możliwości
poszukiwania pracy
itp

Podnoszenie
kwalifikacji osób
bezrobotnych;
Pobudzenie
proaktywnych
zachowań;
Poszerzenie wiedzy i
mobilności na rynku
pracy

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Urząd Gminy;
-Powiatowy Urząd
Pracy

Wspieranie osób
bezrobotnych

Rozpoznanie
potrzebna lokalnym
rynku pracy;
Porady prawnopsychologiczne;
Udzielanie pomocy
materialnej i
niematerialnej
osobom bezrobotnym;

Rozpoznanie obecnej
sytuacji na lokalnym
rynku pracy;
Dostosowanie
pomocy do lokalnego
rynku pracy;
Zapobieganie
występowania
negatywnych skutków
bezrobocia i
wykluczenia
społecznego;
Poprawa warunków
socjalno-bytowych

-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
-Urząd Gminy;
-Powiatowy Urząd
Pracy;
-poradnie
psychologiczne

Realizatorzy
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X. Monitoring i Ewaluacja
Aby śledzić postępy w realizacji strategii będzie ona na bieżąco monitorowana. Dzięki
temu możliwa będzie ocena wyników zaplanowanych działań, wyciągnięcie wniosków lub
ich korekta. Zjawiska społeczne na przestrzeni czasu ulegają zmianom dlatego konieczne jest
abyśmy elastycznie reagowali na pojawiające się problemy.
Monitoring i ewaluacja strategii będzie należało do zadań Zespołu ds. Aktualizacji
Strategii. Pozwoli to na wprowadzenie zmian w planach działania i programach rozwoju
poprzez podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji społecznej, potrzeb i możliwości
ekonomicznych gminy. Monitorowanie będzie systematyczne a raporty z wdrażania strategii
będą przedstawiane Radzie Gminy raz na 2 lata.

Celem monitoringu jest przede wszystkim uzyskanie informacji potrzebnych do analizy
przebiegu i efektów wdrażania strategii. Podstawowe kwestie nad jakimi należy się
zastanawiać to: Czy postawione zadania realizowane są zgodnie z planem, czy ewentualne
odstępstwa od planu są do zaakceptowania i dlaczego wystąpiły.
Dokładne zaplanowanie procesu monitoringu wiąże się z przygotowaniem dostępu do
danych źródłowych, właściwego ich gromadzenia, ocenę poniesionych w tej kwestii kosztów
oraz odpowiedniego zarządzania. Plan monitoringu powinien uwzględniać metody zbierania
danych źródłowych, częstotliwość zbierania i generowania raportów na podstawie których
podejmowane będą strategiczne decyzje.

XI. Aktualizacja strategii
Rekomendowane postępowanie to aktualizacja strategii przeprowadzana co 2 lata w II
półroczu (następna aktualizacja –wiosną 2022) lub jeśli w związku z realizacją zadań oraz
dostępnością środków będzie taka potrzeba – częściej. Aktualizacji strategii będzie
dokonywał GOPS we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbą zdrowia i
Policją. Aktualizacja strategii poprzedzona będzie ponownym badaniem ankietowym na temat
problemów społecznych występujących aktualnie w gminie ale również na temat poziomu
zadowolenia z podjętych dotychczas działań zawartych w strategii. Następnie na podstawie
zebranych materiałów oraz bieżącego monitoringu strategii wspólnie z przedstawicielami
wyżej wymienionych instytucji współpracujących przy tworzeniu strategii zostaną
opracowane zaktualizowane elementy oraz ich hierarchizacja. Uwzględnione zostaną zarówno
nowe oczekiwania lokalnej społeczności jak i czynniki środowiska zewnętrznego, które
ulegają ciągłym zmianom (np. zmiany w aktach prawnych, nowe możliwości pozyskiwania
zewnętrznych środków pieniężnych). W związku z tym przy opracowywaniu zadań do
realizacji na kolejne lata osoby współpracujące nie tylko powinny uwzględniać istniejące w
strategii zapisy ale także formułować nowe, nie ujęte w niej dotychczas zadania.

36

XII. Zakończenie
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ustawowym
obowiązkiem Gminy. Stanowi ona bardzo ważny element w komunikowaniu władz gminy z
mieszkańcami. Opracowanie i realizacja strategii ma za zadanie ukazanie lokalnej
społeczności problemów jakie występują na terenie gminy oraz wskazanie grup społecznych
w których one występują lub są narażone na ich występowanie. Wytyczone i poruszone
problemy dzięki temu mają większe szanse na zauważenie ich wśród społeczeństwa co
powinno ułatwić realizację zadań określonych w strategii. Realizacja postanowień Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych należy do obowiązków władzy
wykonawczej, a więc Wójta Gminy Wola Mysłowska. Ponadto we wprowadzanie w życie
określonych w niej celów uczestniczyć będą właściwe jednostki gminne przy wsparciu:
1)Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Posterunku Policji w Stoczku Łukowskim,

2)Sądu Rejonowego w Łukowie,
3)Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie,
4)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Mysłowskiej,
5)Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie.
Opracowana strategia nie koncentruje się wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego
osobom potrzebującym. Istotną rolę odgrywa tu również system wsparcia psychologicznego,
umocnienie postaw aktywnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, terapii i
profesjonalnej pracy socjalnej wraz z grupami wsparcia. Problemy społeczne to cecha całych
środowisk, grup społecznych i rodzin. Szerokie postrzeganie negatywnych zjawisk pozwala
na efektowne rozwiązanie problemów na poziomie lokalnej społeczności.
Zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej stanowią szanse dla następnych pokoleń,
które być może nie będą zmuszone korzystać ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Działania w ramach opracowanej strategii pomogą nie tylko usuwać przyczyny problemów
tkwiące wśród społeczeństwa ale również skutecznie rozwiązywać problemy poszczególnych
grup społecznych. Celem strategii jest ukazanie korzystnych i niekorzystnych cech
społecznych. Na ich podstawie opracowano dokument, który pozwala sprawnie i racjonalnie
organizować działania i prace prowadzące do zmian społecznych i rozwiązania
wyszczególnionych w nim problemów.
Celem przedstawionej strategii jest maksymalne wykorzystanie istniejących możliwości i
potencjałów w zakresie pomocy społecznej. Opracowanie sprawnego i szybko reagującego
systemu zaspokajania potrzeb społecznych pozwoli zapewnić bezpieczeństwo socjalne i
dostosowywać się do stale zmieniających się warunków społecznych. Dokument ten jest
bazowy przy konstruowaniu programów operacyjnych i projektów, które określają sposoby i
metody realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Pozwoli to na osiągnięcie
celów
strategicznych i operacyjnych.
Aby w pełni zrealizować zamierzone cele, oprócz środków pozyskiwanych z funduszy
zewnętrznych w budżecie gminy należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe przed
kolejnym rokiem budżetowym.
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