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I. WPROWADZENIE 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

wynika z art. 16 b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na 

lata 2020 – 2028 z perspektywą do 2030 jest dokumentem definiującym najważniejsze 

kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażanie planowanych zdań. Aby osiągnąć 

rezultaty i cele Strategii, planowane działania podlegać będą monitoringowi i 

ewaluacji. 

Celem strategii jest szeroko rozumiany system wsparcia dla osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzięki któremu możliwe stanie się 

podniesienie poziomu jakości życia i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie 

szans rozwoju mieszkańców gminy oraz integracja społeczności lokalnej. 

W Strategii uwzględniono zakres problematyki społecznej. Planowaniem 

strategicznym objęto następujące dziedziny: 

- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

- wsparcie rodzin, 

- wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. 

Powołany został Zespół ds. opracowania, wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal.  

Nie ma bowiem możliwości rozwiązywania problemów społecznych bez udziału 

gminnych zasobów instytucjonalnych, aktywności lokalnej społeczności, organizacji 

pozarządowych czy instytucji działających na polu polityki społecznej w Gminie 

Rychtal. Strategia jest podstawą uwzględnienia jej zadań w planach budżetowych 

gminy, a także pozyskania środków finansowych z innych źródeł.  

Dokument jest kontynuacją i uzupełnieniem działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Gminy Rychtal na lata 2015-2020. Najważniejsze problemy społeczne występujące na 

terenie Gminy Rychtal zostały zdiagnozowane na podstawie danych statystycznych, 

sprawozdań oraz badań ankietowych. W konsultacjach społecznych wykorzystano 

model - konsultacje powszechne/model partycypacyjny. 

Dodatkowo przeprowadzono analizę strategiczną opartą na identyfikacji 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej 

(SWOT). 

 

1. METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII 

Powinność przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 

wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.16 b ust.1, 

natomiast art.16 b ust. 2 tej samej ustawy wskazuje które elementy w szczególności 

powinna strategia zawierać. 

Art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje również koordynatora, którym jest 

ośrodek pomocy społecznej. 

Koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy 

Rychtal jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

Planowanie prac nad strategią jest niezbędne do sprawnego osiągnięcia celu, 

czyli przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
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Harmonogram przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z pespektywą do 2030 stanowi 

załącznik nr 1. 

Ważnym elementem przygotowania strategii jest powołanie zespołu ds. opracowania 

strategii. Zarządzeniem Nr 21/2021 Gminy Rychtal z dnia12 marca 2021 r. został 

powołany Zespół ds. opracowywania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z 

perspektywą do 2030. W jego skład weszli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy 

Rychtal, GOPS, CUW, GOK, GKPRPA, policji, szkoły, biblioteki, Lokalnego 

Stowarzyszenia na rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży z Rodziną i Społecznością Lokalną 

„Nieść radość”, Stowarzyszenia „Nasz Rychtal Bogatą Krainą”. Zarządzenie stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej strategii. 

Przy sporządzaniu niniejszej strategii wykorzystano następujące metody pozyskiwania 

danych:  

Desk research - podstawą tej metody są dokumenty statystyki publicznej, 

sprawozdania, analizy, roczniki statystyczne. 

Przy sporządzaniu diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wykorzystano 

dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, Urzędu Gminy w Rychtalu, 

Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

Badanie ankietowe – element partycypacji społecznej, uwzględnienie udziału 

mieszkańców w procesie tworzenia strategii.  

Badania opinii publicznej oparte o kwestionariusz ankietowy, w którym mieszkańcy 

gminy pytani byli o ogólne warunki życia i problemy społeczne ich dotyczące. 

Spotkania konsultacyjne  

Podczas pierwszego spotkania został powołany Zespół ds. opracowania, wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal oraz opracowany harmonogramem prac nad strategią. Na kolejnym 

spotkaniu została określona wizja i misja rozwiązywania problemów społecznych, 

dyskutowano na temat obszarów problemowych w gminie, omawiano cel główny 

Strategii oraz opracowywano cele strategiczne, operacyjne, a także kierunki działań. 

 

2. UWARUNKOWANIA FORMALNE OPRACOWANIA STRATEGII 

Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

wynika z obowiązku prawnego nałożonego na samorząd gminny i powiatowy na 

mocy art. 17.1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku:  

„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i 

realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Celem tych programów jest reintegracja, integracja osób i 

rodzin z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym”1. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, podobnie jak inne 

dokumenty strategiczne przygotowywane przez gminy jest dokumentem 

                                                           
1 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, art. 17.1 
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uwarunkowanym prawnie. Na treść i realizację gminnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych mają wpływ również inne akty prawne, do których należą: 

 Ustawa o samorządzie gminnym, 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów,  

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych,  

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

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

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

 Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023,  

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

3. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Strategie i programy, na podstawie których możliwe jest prowadzenie polityki 

społecznej muszą być spójne i odnosić się do przepisów adekwatnych ustaw i 

dokumentów wyższej rangi.  

W praktyce oznacza to, że długo- i średniookresowe programy operacyjne i 

strategiczne na poziomie krajowym są planami wykonawczymi do polityk 

formułowanych na poziomie europejskim a z kolei lokalne programy i strategie rozwoju 

są planami wykonawczymi do polityk formułowanych na poziomie krajowym. 

Zachowanie spójności daje możliwość starania się o środki pomocowe z funduszy UE. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-

2028 z perspektywą do 2030 pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i 
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programowymi, które opracowano na szczeblu europejskim, krajowym i 

samorządowym. Należą do nich: 

 

 Strategia Europa 2000 

Głównym priorytetem Strategii Europa 2000, która zastąpiła Strategię Lizbońską jest 

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, koncentrujący się na zwiększeniu 

aktywności zawodowej społeczeństw UE, podnoszeniu kwalifikacji obywateli oraz 

walce z ubóstwem. 

 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) 

 SOR określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. W sferze społecznej 

przewidywane efekty Strategii to „ograniczenia wykluczenia społecznego i ubóstwa 

oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych a także budowa silnego kapitału 

społecznego i zwiększenie jego roli w rozwoju”2. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 Strategia ta została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2013 roku jako 

jedyna z dziewięciu strategii sektorowych realizujących średnio- i długookresową 

strategię rozwoju kraju. W ramach SRKL wymieniono działania odnoszące się do 

rozwiązywania problemów społecznych takie jak poprawa sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydłużenie okresu aktywności zawodowej i 

zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, wzrost zatrudnienia. 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

Nowy wymiar aktywnej integracji 

KPPUiWS zawiera kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszania liczby 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Priorytetowe kierunki 

działań wyznaczone w KPPUiWS 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, przeciwdziałanie bezdomności, zarządzanie i zmiany strukturalne 

systemu integracji społecznej”3. 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności Społecznej 

Program ten wyznacza kluczowe kierunki polityki społecznej na rzecz ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  szczególny nacisk położono w nim na 

efektywność działań na rzecz tworzenia miejsc prac, reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również usług 

społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju 

lokalnego. 

 Strategia Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku 

                                                           
2 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do 2020 (z perspektywa do 2030) (M.P. 2017, poz. 260) str.38. 
3 Załącznik do Uchwały nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu pod nazwą 

„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” 

(M.P. 2014, poz. 787) str. 55-92. 
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Dokument ten wskazuje kluczowe obszary: usługi społeczne, infrastrukturę społeczną, 

aktywność społeczną i obywatelską, włączenie społeczne, koordynację polityki 

społecznej. Cele strategiczne zostały sformułowane w odniesieniu do kluczowych 

obszarów polityki społecznej: 

•cel strategiczny 1. Usługi społeczne dostępne i wysokiej jakości 

•cel strategiczny 2. Infrastruktura zróżnicowana i dostępna w środowisku lokalnym 

•cel strategiczny 3. Wielkopolska obywatelska, potrafiąca się samoorganizować 

•cel strategiczny 4. Mieszkańcy aktywni i włączeni w główny nurt życia społeczno-

gospodarczego 

•cel strategiczny 5. Regionalny system polityki społecznej – skoordynowany, 

wielosektorowy i międzyinstytucjonalny. 

 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Kępińskim na lata 2011-2021  

Jest dokumentem, w którym na podstawie analizy problemów społecznych 

występujących w powiecie, wyznaczono cele strategiczne i operacyjne oraz zadania. 

Cele strategiczne zakładają: zapewnienie godziwej egzystencji osobom niebędącym 

w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższej rodziny właściwie funkcjonować w 

środowisku społecznym, wsparcie rodzin (opieka nad dzieckiem i rodziną), 

wzmocnienie spójności rodzin, pomoc w utrzymaniu naturalnych więzi w jej obrębie, 

doraźne materialne i niematerialne wsparcie rodzin, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym wewnątrz rodziny, wyrównywanie szans życiowych osób 

niepełnosprawnych (zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń, 

rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie właściwych postaw 

społecznych wobec niepełnosprawności, rehabilitacja osób niepełnosprawnych i 

zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, wyrównywanie usług socjalnych, 

medycznych i innych form wsparcia), poprawę oferty świadczonych usług przez jej 

wzbogacanie i podniesienie poziomu usług dla osób starszych oraz poprawę i 

rozszerzenie zakresu usług społecznych poprzez zwiększenie udziału organizacji 

pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych i zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców powiatu. 

 Gminna Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015-2020 

 

Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy 

długookresowej polityki rozwoju społecznego i gospodarczego. Ponadto Strategia 

wskazuje najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i 

ekologiczne. W obszarach szeroko rozumianej polityki społecznej wyróżniono m.in. 

następujące cele: 

- utworzenie bazy opieki nad osobami starszymi, 

- rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych mieszkańców Gminy Rychtal, 

- dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, 

- zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. 
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II. CHARKTERYSTYKA GMINY RYCHTAL 

1. HISTORIA 

Pierwsza wzmianka o budowie osady pochodzi z roku 1233. Komtur namysłowski 

w roku 1233 przekazuje za zezwoleniem księcia Głuszyny Rychtal kapłanowi Idziemu z 

Namysłowa z przeznaczeniem osady na osiedlanie kolonistów, a także na parcelację. 

W owym czasie osada była lokowana na prawie polskim. Miasteczko jednak założone 

zostało na prawie niemieckim dopiero w roku 1294 i posiadało już wówczas Ratusz. W 

tym czasie miasteczko musiało przeżyć jakiś gwałtowny kryzys, skoro ponownie 

lokowane zostało w roku 1386 przez ówczesnego biskupa wrocławskiego Teodoryka z 

Klatowych i do sekularyzacji dóbr kościelnych, które miało miejsce w roku 1810 było 

własnością biskupów wrocławskich. 

Po roku 1336 na nowo odbudowany jako miejsce targowe. Materiałów do budowy 

dostarczał sąsiedni Skoroszów, który był również własnością biskupów wrocławskich. 

Rychtal został zbudowany na nieistniejącej już dziś miejscowości Będłowice 

(Bandlovici lub Bandlouici) lokacji Niemców i Romanów. Książę wrocławski Henryk I 

aktem z dnia 19 czerwca 1233 roku darował Rychtal i okolice Zakonowi Maltańskiemu 

w celu osiedlania kolonistami. Kapłan Idzi, zwany niekiedy Hrabią rozpoczął 

kolonizację w roku 1233. Były to początki napływu Niemców i osiedlania się na Śląsku 

ludności romańskiej (Francuzów i Walonów). Niemcy zjawiają się tutaj nieco później. 

Ośrodkiem miasta jest czworokątny Rynek z Ratuszem i ośmioma ulicami 

wybiegającymi z Rynku. Zabudowa miasta zachowała się z okresu XVIII wieku i jest 

świadectwem miejskości Rychtala. Na herbie Rychtala widnieje data 1787. Wtedy 

nastąpił gwałtowny rozwój Rychtala. Niemiecka nazwa Reichthal oznacza bogatą 

dolinę.  W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasteczko Rychtal chyli się ku 

upadkowi. Traci prawa miejskie na mocy ustawy z dnia 23 marca 1934 roku i z tą chwilą 

jest siedzibą gminy wiejskiej na czele z wójtem. W skład gminy weszły następujące 

miejscowości: Bandlów, Dalanów, Darnowiec, Dworzyszcze, Krzyżowniki, Proszów, 

Wesoła i Zgorzelec. Na upadek miasteczka złożyło się przede wszystkim brak 

jakiegokolwiek zakładu przemysłowego, zaś niewielkie gospodarstwa rolne oraz 

handel nie były w stanie zapewnić ludności pracy i jakiegokolwiek bytu. Rychtal do 

roku 1920 należał do powiatu namysłowskiego. Wcielenie Rychtala w dniu 19 stycznia 

1920 roku do Polski odbyło się bardzo uroczyście. Przyjęcie Rychtala przez władze 

polskie zbojkotował niemiecki burmistrz wraz z niemieckimi urzędnikami. Wcielony 

został bez plebiscytu na mocy Traktatu Wersalskiego. Stan prawny naszej miejscowości 

pozostał bez zmian do dnia dzisiejszego i nie zmieniali go nawet Niemcy podczas 

okupacji 1939-1945. Były czynione próby włączenia Rychtala na powrót do powiatu 

namysłowskiego, ale bez skutku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego na 

terenie Rychtala było wiele prywatnych sklepów różnych branż. Napad Niemców 

hitlerowskich na Polskę zapoczątkował drugi okres zmagania się w walce o 

zachowanie polskości na terenie Rychtala. Armia niemiecka wkracza do Rychtala z 

dwóch stron, w wyniku czego włączają Rychtal wraz z okolicą do podległego mu 

powiatu. Niemcy mieszkający w Rychtalu byli zadowoleni z obrotu sprawy. 

Rozpoczynają się szykany wobec Polaków mieszkających w Rychtalu i okolicach 
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Rychtala. Wielu Polaków poddano przesłuchaniom przez Gestapo. Rychtal został 

wyzwolony przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa, 

w dniu 21 stycznia 1945 roku. 
(Na podstawie książki "Kronika Rychtala" Dobrosławy Małeckiej) 

 

1. POŁOŻENIE 

Gmina Rychtal jest gminą wiejską należącą do powiatu kępińskiego, jest najdalej 

na południe wysuniętą gminą województwa wielkopolskiego. Graniczy od zachodu i 

południowego zachodu z gminą Namysłów, od północy i północnego zachodu z 

gminami Perzów, Bralin i Baranów, od wschodu z gminą Trzcinica a od południa z 

gminą Wołczyn i gminą Domaszowice. 

Siedzibą gminy jest wieś Rychtal posiadająca zabudowę miejską. Gmina ma 

charakter rolniczy i dzieli się na 10 sołectw: Rychtal, Darnowiec, Drożki, Krzyżowniki, 

Proszów, Sadogóra, Skoroszów, Stogniewice, Wielki Buczek i Zgorzelec. Swą 

powierzchnią zajmuje 9.675 ha i pod względem wielkości gmina znajduje się na drugim 

miejscu wśród 7 gmin powiatu kępińskiego. 

 Rychtal znajduje się w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący od 

Bralina do Proszowa szereg wzniesień i pagórków zwany Progiem Byczyńskim, który 

stanowi wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Rychtal położony jest w 

otoczeniu lasów, zagajników i łąk. Na terenie gminy Rychtal występuje kilka form 

ochrony przyrody. W nadleśnictwie Syców w obrębie Rychtal – leśnictwo Sadogóra 

znajduje się rezerwat przyrody Studnica. Celem ochrony rezerwatu o powierzchni 5,78 

ha jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem 

świerka. Na terenie rezerwatu panuje typ siedliskowy las mieszany świeży, drugim jest 

las świeży. Występują tu dwa siedliska - kwaśna dąbrowa oraz grąd 

środkowoeuropejski. 

Gmina stwarza warunki dla przedsiębiorstw inwestycyjnych w przetwórstwo rolno-

spożywcze oraz rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej, oferuje możliwość inwestycji 

i dobre warunki do wypoczynku. 

Rys. 1 Mapa Rychtala  

                 

   Źródło: www. mapa.livecity.pl/miasto/Rychtal 
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Rys. 2. Gmina Rychtal na tle Powiatu Kępińskiego                 Rys. 3. Gmina Rychtal na tle Powiatu Kępińskiego 

 

                                          

 

Źródło: www.polskawliczbach 

 

3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Pod koniec 2019 roku liczba mieszkańców w gminie Rychtal wyniosła 3872, to o 24 

osoby mniej niż w roku poprzednim. Liczba kobiet w 2019 roku sięgnęła 1938, natomiast 

mężczyzn 1934 co powoduje odwrócenie sytuacji z roku 2018, kiedy to była 

nieznaczna przewaga mężczyzn. 

Tabela1. Liczba mieszkańców gminy Rychtal z podziałem na sołectwa i płeć w latach 2015-

2019 

Lp. Sołectwo 2015 2016 2017 2018 2019 

1. RYCHTAL Kobiety 706 703 700 706 700 

Mężczyźni 694 694 693 680 674 

2. DARNOWIEC Kobiety 78 83 82 83 83 

Mężczyźni 78 79 80 76 75 

2. DROŻKI Kobiety 282 276 272 263 264 

Mężczyźni 269 269 264 251 249 

3. PROSZÓW Kobiety 138 137 136 129 126 

Mężczyźni 128 126 125 122 120 

4. KRZYŻOWNIKI Kobiety 149 141 134 140 139 

Mężczyźni 144 142 143 149 153 

5. WIELKI BUCZEK Kobiety 277 274 267 264 259 

Mężczyźni 284 282 274 276 270 

6. SADOGÓRA Kobiety 106 110 112 113 109 

Mężczyźni 98 100 104 107 103 

7. SKOROSZÓW Kobiety 138 134 134 130 135 

Mężczyźni 140 138 136 138 134 

8. STOGNIEWICE Kobiety 57 56 55 58 60 

Mężczyźni 66 66 63 64 66 

9. ZGORZELEC Kobiety 59 59 61 62 63 

Mężczyźni 80 80 80 84 90 

Ogółem kobiety i mężczyźni 3971 3949 3915 3895 3872 

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu  

 

http://www.polskawliczbach/
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Wykres 1. Liczba ludności Gminy Rychtal w latach 2015 - 2019 

 

Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtal 

 

Wykres 2. Urodzenia i zgony w latach 2015 – 2019 

 
Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtal 

 

Gmina Rychtal ma ujemny przyrost naturalny wynoszący 12. W 2019 roku urodziło się 

33 dzieci. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych 

do liczby zgonów wynosi 0,89. 

 

Wykres 3. Ruch migracyjny w latach 2015-2019 

 
Źródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtal
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Powyższy wykres wskazuje na wysoką tendencję mieszkańców gminy do 

migracji. Spowodowane jest to brakiem miejsc zatrudnienia i zamieszkania, co 

przekłada się na spadek liczby ludności, w szczególności ludzi młodych, którzy 

wyjeżdżając zabierają również możliwości rozwoju rynku pracy. 

 

4. KAPITAŁ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

4.1.SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSE PUBLICZNE 

Działalność gospodarcza 

W Gminie Rychtal w roku 2019 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zarejestrowanych było 259 podmiotów gospodarczych, w tym także 

roku zarejestrowano 42 nowych podmiotów, a 16 zostało wyrejestrowanych. Według 

danych działalność prowadzona wyłącznie na zasadach spółki cywilnej prowadzona 

była przez 7 podmiotów. Na koniec roku 32 przedsiębiorców posiadało status 

zawieszonej działalności (obecnie 40). Analizując rejestr pod kątem rodzaju 

prowadzonej działalności w danym roku na terenie gminy 66 przedsiębiorców 

zajmowało się szeroko pojętą produkcją, 67 handlem oraz 117 usługami. 

(9 przedsiębiorstw nie jest w ogóle ujętych w tej rozpisce PKD) 

W roku 2019 zarejestrowano 35 działalności, zlikwidowano 17, a ogólny stan wynosił 209.  

Poniższa tabela przedstawia aktualną ilość podmiotów gospodarczych. 

 

Tabela 2.  Ilość wpisów działalności gospodarczej 

(raport może nie uwzględniać wpisów zmigrowanych z ewidencji gminnych, jeśli te zawierały 

niepełne lub niewłaściwe dane adresowe, stan na moment generowania raportu) 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

Aktywny 209 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółki/spółek cywilnych 
10 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 213 

Zawieszony 34 

SUMA 467 
 

 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy 

Aktywny 206 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółki/spółek cywilnych 
13 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 209 

Zawieszony 35 

SUMA 464 
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Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyraźnie spada, spowodowane 

jest to tym, iż niektórzy przedsiębiorcy nie są w stanie się przebić lub są wypierani z 

rynku co skutkuje wyrejestrowaniem działalności. 

 

Finanse gminy 

Poniższy wykres pokazuje, że Gmina w celu realizacji inwestycji musiała 

korzystać z kredytów. Należy również zwrócić uwagę na malejącą od 2016 roku ilość 

wolnych środków operacyjnych, co jest związane ze wzrostem wydatków bieżących. 

W 2019 roku gmina praktycznie nie posiada w budżecie wolnych środków, które może 

przeznaczyć na inwestycje.  

 

Według poniższej prognozy przygotowanej po zakończeniu 2018 roku większość 

wolnych środków operacyjnych w latach 2019 – 2023 będzie musiała być 

przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 
Wykres 4. Kondycja finansowa Gminy Rychtal w latach 2016 – 2035. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się następująco: 2016 

- 31,08, 2017 - 30,02, 2018 - 28,84, 2019 - 32,84 i w 2020 roku wyniósł 30,94 %. 
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Wykres 5. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem na przestrzeni lat 2016-2020. 

 

Źródło: Opracowane na podstawie danych Urzędu Gminy w Rychtalu 

 

Wykres 6. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2020

 
Źródło: Opracowane na podstawie danych Urzędu Gminy w Rychtalu 

 

 

 

Wykres 7. Stan finansów gminy w latach 2016 – 2020  
 

 
Źródło: Opracowane na podstawie danych Urzędu Gminy w Rychtalu 
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Zwiększona kwota wolnych środków w 2020 roku wiąże się z niewykorzystaną dotacją 

w 2019 na przebudowę żłobka i przesunięciem jej na rok następny. 

 

4.2. RYNEK PRACY 

Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest stopa bezrobocia 

rejestrowanego, która jest wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy, do liczby ludności aktywnej 

zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji). Szacunkowa stopa bezrobocia w 

gminie w 2018 wyniosła 1,6%, czyli o 0,4 pp mniej niż na poziomie powiatu, 1,2 pp mniej 

w stosunku do stopy bezrobocia na poziomie województwa i 3,6 pp mniej niż na 

poziomie kraju. Obrazuje to poniższy wykres. 

 

Wykres 8. Stopa bezrobocia dla gminy Rychtal (szacunkowa), powiatu kępińskiego, 

województwa wielkopolskiego oraz Polski w latach 2016-2019 

 
Źródło: https://www.polskawliczbach.pl 

 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019 w gminie Rychtal na 

1000 mieszkańców pracowało 89 osób4. Jest to najniższy poziom od kilku lat. Poniższy 

wykres przedstawia liczbę osób pracujących na 1000 ludności w gminie Rychtal na tle 

powiatu w latach 2016-2019. 

 

 

 

 

                                                           
4 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 

publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w 

organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg 

faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności 
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Wykres 9. Liczba osób pracujących na 1000 ludności w gminie Rychtal na tle powiatu na 

przestrzeni lat 2016-2019 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

 

 

4.3. WYCHOWANIE I EDUKACJA 

Rozwój oświaty jest jednym z ważniejszych zadań, które stoją przed samorządem 

gminy. Funkcję organu prowadzącego placówki oświatowe pełni gmina. Dąży ona 

na bieżąco do unowocześniania podległych jej szkół oraz dba o stan pomocy 

naukowych, poprzez systematyczne ich odnawianie i uzupełnianie. 

W 2020 roku Gmina Rychtal była organem prowadzącym dla: 

 Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu – szkoła o strukturze 

organizacyjnej klas I-VIII, 

 Szkoły Podstawowej w Drożkach – szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z 

oddziałem przedszkolnym, 

  Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku – do 31 sierpnia 2020 roku szkoła o 

strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym, od 1 września 

2020 roku szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, 

  Przedszkola Samorządowego w Rychtalu. 

Organizacja pracy placówek oświatowych opierała się na arkuszach 

organizacji zatwierdzonych przez Wójta Gminy Rychtal. Szkoły realizowały podstawę 

programową kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania. 

Od dnia 1 września 2019 roku obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych                          

prowadzi Centrum Usług Wspólnych Rychtalu z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 12. 

 

DZIECI I KLASY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Rychtal obowiązek szkolny realizuje 404 uczniów i dzieci w 
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wieku przedszkolnym. Liczba dzieci oraz oddziałów klasowych i przedszkolnych w 

poszczególnych placówkach została zawarta w poniższej tabeli oraz zobrazowana na 

wykresie. 

 

Tabela 3. Ilość klas / oddziałów oraz dzieci / uczniów w placówkach oświatowych, dla którym 

organem prowadzącym jest Gmina Rychtal 

  Ilość klas / oddziałów Ilość dzieci / uczniów 

 

 

2016 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 10 151 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 7 55 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

7 62 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

6 97 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 98 

 

 

2017 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 171 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 8 54 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

8 68 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

4 68 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 96 

 

 

2018 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 190 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 61 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

9 74 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w 

Rychtalu 

2 24 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 94 

 

 

2019 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 11 193 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 55 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

9 72 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 95 

2020 

Szkoła Podstawowa w Rychtalu 13 226 

Szkoła Podstawowa w Drożkach 9 54 

Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku 

4 26 

Przedszkole Samorządowe w 

Rychtalu 

4 98 

Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 
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Wykres 10. Ilość dzieci w placówkach oświatowych Gminy Rychtal w latach 2016-2020 

 
Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Poczynając od roku szkolnego 2017/2018 w strukturach szkół podstawowych 

pojawiły się kolejno klasy VII i klasy VIII było to wynikiem wprowadzanej reformy 

oświaty. Rada Gminy Rychtal Uchwałą Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 r. w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego podjęła decyzję o włączeniu dotychczas funkcjonującego Gimnazjum im. 

Karola Wojtyły w Rychtalu w struktury Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i 

Demokrację w Rychtalu. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zmieniła 

strukturę polskich szkół. Nauka w szkołach podstawowych wydłużona została do 

ośmiu lat, a gimnazja zakończyły swą działalność. W roku szkolnym 2019/2020 nie 

funkcjonowały już oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rychtalu. Następna 

Uchwała, która miała zasadniczy wpływ na ilość dzieci w poszczególnych 

placówkach to uchwała o przekształceniu Szkoły podstawowej w Wielkim Buczku o 

strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową 

w Wielkim Buczku o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Od 

01 września 2020 obwodem szkolnym dla uczniów klas IV-VIII szkoły w Wielkim Buczku 

została Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. 

Sieć szkół podstawowych w Gminie zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

Szkołach Podstawowych stwarza możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 

wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy. 

Koszt utrzymania placówek oświatowych na trenie gminy Rychtal obrazują poniższa 

tabela oraz wykres. 
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Tabela 4. Wydatki na oświatę lata 2016-2020 subwencja oświatowa i środki własne 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Subwencja 

oświatowa 
3 346 836,00 3 076 273,00 3 245 819,00 3 230 434,00 

3 387 131,00 

Środki własne 

gminy 
1 761 408,05 2 320 706,51 2 752 066,00 2 751 287,50 

2 888 912,93 

Razem 5 108 244,05 5 396 979,51 5 997 885,00 5 981 771,50 6 276 043,93 

Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Wykres 11. Wydatki na oświatę lata 2016-2020 subwencja oświatowa i środki własne  

 

 Źródło: dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Z prezentowanych powyżej danych wynika, iż koszt utrzymania placówek 

oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal co roku ulega 

zwiększeniu. Spowodowane to jest stale wzrastającymi wynagrodzeniami nauczycieli 

oraz kosztami funkcjonowania poszczególnych placówek. Można również zauważyć 

fakt, iż pomimo rosnących kosztów utrzymania szkół stagnacji uległa wysokość 

subwencji oświatowej z budżetu państwa powodując, że gminy jako organy 

prowadzące muszą z roku na rok angażować coraz więcej środków własnych, aby 

zapewnić poprawne funkcjonowanie oświaty. 

Gwałtowne zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w Rychtalu i zmniejszenie 

budżetu Gimnazjum wynikają z rozpoczętej w roku 2017 reformy systemu oświaty 

polegającej na wygaszeniu Gimnazjum poprzez włączenie go w struktury Szkoły 

Podstawowej w Rychtalu.  

 

NAUKA ZDALNA 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii od 13 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 

roku oraz od 26 października dla klas VI – VIII a od 9 listopada 2020 roku dla klas I-III w 

placówkach oświatowych na terenie Gminy Rychtal była prowadzona nauka zdalna. 
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Nauka prowadzona była za pomocą komunikatorów internetowych, dziennika 

elektronicznego, poczty e-mail, stron internetowych szkół. Część nauczycieli korzystała 

także z e-podręczników. Nauczyciele prowadząc zajęcia online, przesyłali uczniom 

zagadnienia, propozycje notatek, dodatkowe materiały w postaci filmów i prezentacji 

oraz materiały z dokładnym omówieniem lekcji. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności 

odbywało się poprzez rozmowy, sprawdzanie przesłanych przez uczniów zadań 

domowych, przeprowadzanie online sprawdzianów, kartkówek oraz quizów 

tematycznych. Nauczyciele oceniali aktywność, odpowiedzi ustne, prezentacje, 

prace wykonane w domu i przesłane przez uczniów oraz przeprowadzone online 

pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

W trakcie nauki zdalnej zrealizowano Podstawę Programową oraz zaplanowane 

treści. Obecność uczniów na zajęciach była na bieżąco monitorowana przez 

nauczycieli i pedagogów. W przypadku trudności w kontakcie z uczniem 

zawiadamiano rodziców. 

STYPENDIA 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

Na podstawie Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 

Gminę Rychtal, zostały przyznane po raz pierwszy stypendia za osiągnięcia w roku 

szkolnym 2019/2020. Wpłynęło 19 wniosków dotyczących uczniów uczęszczających 

do szkół na terenie Gminy Rychtal (11- SP w Rychtalu, 6 – SP w Drożkach, 2 – SP w 

Wielkim Buczku). Wszystkie złożone wnioski były kompletne i dotyczyły wysokich 

wyników w nauce. 

Stypendia jednorazowe otrzymało 19 uczniów (200,00zł. na stypendystę). 

Koszt: 3.800,00zł. 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym 

na terenie gminy wynikają z rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest regulamin przyjęty uchwałą nr 

XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rychtal z 

dnia 25 sierpnia 2020 roku, zadania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dwóch źródeł: dotacji celowej z budżetu 

państwa oraz środków własnych wyodrębnionych w budżecie gminy. 

Zestawienie środków wydatkowanych na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

oraz ilość przyznanych stypendiów w latach 2016 – 2020 zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 5. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym udzielone w latach 2016 - 2020 

Rok Ilość przyznanych 

stypendiów 

Całkowity koszt 

realizacji 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Środki własne 

[zł] 

2016 32 17 514,78 14 011,82 3 502,96 

2017 41 17 940,57 11 732,00 6 208,57 

2018 31 12 640,18 11 376,16 1 264,02 

2019 23 28 455,53 22 764,42 4 691,11 

2020 18 26 131,31 20 905,06 5 226,25 
Źródło: Dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

 DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH 

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z gmina jako organ 

właściwy ma obowiązek zorganizowania dzieciom posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego dowozu do placówek specjalistycznych lub 

zrefundowaniu rodzicom takiego dziecka kosztów tego dowozu. W roku 2020 z takiej 

możliwości skorzystało 8 dzieci. Gmina Rychtal zorganizowała taki dowóz dla 6 dzieci, 

które są dowożone do szkoły Specjalnej w Słupi poprzez podpisanie umowy na taki 

transport ze Spółdzielniom Socjalną „Jaśmin”, jak również refunduje koszty transportu 

dwóm rodzicom. Wartość tych wydatków w latach 2016-2020 została ujęta w poniższej 

tabeli. 

Tabela 6. Koszty dowozu dzieci do placówek specjalistycznych. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Koszty dowozu 

 

43 540,02 zł 

 

52 410,02 zł 

 

51 995,00 zł 

 

63 420,00 zł 

 

57 954,04 zł 

 

Źródło: Dane Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu 

 

Placówki oświatowe w gminie są wyposażone w sprzęt audiowizualny, 

zapewniają dostęp do sali gimnastycznej, boiska szkolnego, świetlicy, biblioteki i 

sprzętu komputerowego. Do dyspozycji uczniów w szkole Rychtalu jest także stołówka, 

w której prowadzone jest dożywianie, natomiast w szkole w Drożkach posiłki dla dzieci 

dostarczane są przez firmę cateringową.  

Na terenie Gminy Rychtal szkoły organizują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, w tym 

koła zainteresowań czy Szkolny teatr pod Kasztanami, dzieci uczestniczą w różnych 

programach, które służą rozwijaniu ich umiejętności a także realizują programy 

profilaktyczne i wychowawcze. 

Uczniowie w zależności od potrzeb objęci są opieką pedagoga, psychologa, 

logopedy i pielęgniarki, mogą również korzystać z porad doradcy zawodowego a 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych. 
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Na terenie Gminy nie ma szkół średnich, młodzież kontynuuje naukę w szkołach 

ponadpodstawowych w Kępnie i Namysłowie, gdzie znajdują się szkoły zawodowe, 

technika czy licea. Natomiast najbliższe szkoły wyższe znajdują się we Wrocławiu i 

Opolu.  

Dnia 3 lutego 2020 roku Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk odebrał z rąk 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Wojewody 

Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka PROMESĘ dla Gminy Rychtal na kwotę 508 

000,00 złotych. Otrzymana kwota przeznaczona jest na utworzenie i funkcjonowanie 

pierwszego na terenie gminy Rychtal żłobka. Dofinansowanie pochodzi z programu 

„MALUCH+”.  

 

5. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE 

Zasób mieszkaniowy gminy Rychtal w roku 2020: 

 ilość mieszkań – 17 w tym: 5 socjalnych, 1 lokal komunalny (pustostan) 

 powierzchnia ogólna lokali – 694,28 m2, w tym: 

- lokali mieszkalnych - 559,64 m2;   

- lokali socjalnych -135,24 m2;  

- pustostan - 1 komunalne – 57,97 m2  

- pustostan – 2 socjalne – 64,59 m2   

Wszystkie lokale mieszkalne wyposażone są w wodę, kanalizację sanitarną i instalację 

elektryczną. 

Zasoby mieszkaniowe gminy Rychtal są wystarczające. 

 

Wykres 12.  Zestawienie zasobu mieszkalnego w latach 2016-2020. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie danych Urzędu Gminy Rychtal 
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6. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Kultura 

Na terenie Gminy Rychtal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, jest jedyną 

instytucją kultury w gminie. Placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych, kulturowych i czytelniczych mieszkańców gminy. Do głównych zadań 

należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona 

materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na 

zewnątrz. 

W bibliotece znajduje się 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z 

którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy. Biblioteka systematycznie 

współpracuje ze szkołami, przedszkolami i organizacjami z terenu gminy. 

Biblioteka posiada księgozbiór liczący 13 341woluminów. 

70% zbiorów opracowanych jest komputerowo i udostępnionych w katalogu online. 

W roku 2020 wypożyczono 5516 książek, zarejestrowano 377 czytelników i odnotowano 

2 215 odwiedzin w bibliotece. 

Obok podstawowej działalności Biblioteka aktywnie włącza się w organizację imprez 

okolicznościowych, konkursów i spotkań czy nawet kabaretów, promuje czytelnictwo 

poprzez m.in. udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”, „Narodowe czytanie „Balladyna” czy ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. 
Działalność kulturalna w 2020 roku:       

1. Ferie zimowe w bibliotece: przedstawienie dla dzieci- Teatr Maska -28.01 

2. Zimowy Turniej Warcabowy -04.02 

3. Wystawy nowości wydawniczych 

4. Organizacja wystawy ,,Granica niemiecko-polska po traktacie wersalskim’’ 

5. Organizacja pleneru malarskiego na terenie gminy Rychtal –lipiec 

6. Wystawa poplenerowa –wrzesień 

7. Narodowe Czytanie ,,Balladyna’’- wrzesień  

8. Przystąpienie do kolejnej edycji akcji ,,Mała książka wielki człowiek”.  
Ze względu na wystąpienie na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego 

spowodowanego wystąpieniem COVID-19 GBP w Rychtalu na mocy Rozporządzeń 

Rady Ministrów była zamknięta w okresie od 24.03.2020 do 05.05.2020 r oraz od 

9.11.2020 do 27.11.2020. W pozostałych miesiącach wypożyczenia bez wolnego 

dostępu do półek a jedynie przy ladzie bibliotecznej. 

Sport i rekreacja 
Głównym celem realizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla lokalnej 

społeczności w gminie Rychtal jest kształtowanie świadomości związanej z kulturą 

fizyczną, zdrowotnym znaczeniem ruchu oraz rozwój współpracy różnych środowisk w 

celu upowszechnienia podejmowania aktywności fizycznej. 

W 2019 r. odbyło się szereg imprez rekreacyjno-sportowych dla różnych grup 

społecznych, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym a skończywszy na 

przedsięwzięciach dla seniorów. Były to między innymi: 

 Od stycznia do marca sześć Sportowych Sobót dla lokalnej społeczności z 

podziałem czasu ćwiczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie ferii dla dzieci ze szkół podstawowych 

gminy Rychtal.  Zajęcia popołudniowe obejmowały także młodzież z gminy. 
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 Mistrzostwa Szkół Powiatu Kępińskiego w piłce siatkowej i koszykowej dla klas IV-VI 

i VII-VIII /w tym klas gimnazjalnych/ - łącznie osiem imprez dla szkół z powiatu na 

przełomie lutego i marca. 

 Cykl zajęć „Aktywni Ruchowo 50+”, organizowanych dla seniorów z gminy. 

 Realizacja projektu Trzymaj Formę dla uczniów szkół podstawowych gminy Rychtal  

w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ćwiczeń cielesnych, osobno dla klas I - III i IV-VIII 

/+ klasy gimnazjalne/ - 4 imprezy profilaktyczno-zdrowotne w okresie wiosennym. 

 Turnieje piłkarskie, konkursy rzutów karnych, wieloboje sprawnościowe – łącznie 6 

imprez rekreacyjno-sportowych. 

 Dwa turnieje dla klubów piłkarskich z udziałem młodzików z Rychtala zrzeszonych 

 w miejscowym GKS-ie. 

 Majówka na sportowo, w której wzięło udział ponad 120 uczestników z gminy 

Rychtal, m.in.: mecz piłkarski GKS Rychtal – LZS Cielcza, gry i zabawy dzieci z 

rodzicami, turniej piłkarski młodzików, turniej dwójek siatkarskich młodzieży + 

pokazy strażackie. 

 Piknik rodzinny – biesiada rodzinna przy muzyce i na sportowo. 

 IV Bieg Rychtalaka upamiętniający nadanie szkole podstawowej w Rychtalu 

imienia Ojca Konrada Stolarka. Bieg o puchar wójta gminy Rychtal. Biegi osobno 

dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 

 Dzień Dziecka na rynku w Rychtalu– gry i zabawy dla dzieci. 

 Wieczorny Turniej Piłkarski seniorów. 

 Turniej Siatkówki Plażowe w Krzyżownikach. 

 I Rychtalska Biesiada rekreacyjno-sportowa, m.in.: Mecz seniorów GKS Rychtal 

 – Polonia Kępno, gry i zabawy dla dzieci, mecze piłkarskie młodzików. 

 Turniej piłkarski młodzików, siatkówki plażowej oraz gry i zabawy dla dzieci –

Skoroszów. 

 Streetball – turniej koszykówki ulicznej dla młodzieży. 

 Turniej Sołectw gminy Rychtal podczas gminnych dożynek w Drożkach. 

 Realizacja projektu: Bank Młodych Mistrzów Sportu dla uczniów szkół 

podstawowych gminy Rychtal oraz lokalnej młodzieży. Łącznie sześć imprez 

profilaktyczno-sportowych propagujących zdrowe odżywianie i wpływ wysiłku na 

dojrzewający organizm. W ramach projektu odbyły się igrzyska sportowe. 

 Rajd rowerowy „Wielka pętla Gminy Rychtal” 

 Gry i zabawy dla przedszkolaków w ramach Małej olimpiady przedszkolaków – 

łącznie dwie imprezy /wiosna-jesień/. 

 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Rychtal w Halowej Piłce Nożnej.  

 Turniej siatkarski kobiet, trzech trzecioligowych zespołów + pokazy Street Workout z 

Kępna – akcja charytatywna. 

 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o puchar przewodniczącej Rady gminy Rychtal. 

 Treningi i mecze piłkarskie GKS Rychtal – seniorów i młodzików – 2 grupy. Każda 

grupa po dwa treningi tygodniowo + mecz piłkarski. Treningi Akademii Piłkarskiej i 

grupy Taekwondo. 

 Do tego należy doliczyć sporo stałych rezerwacji grup piłkarskich na Orliku i w hali 

sportowej oraz indywidualne uczestnictwo w ramach samorozwoju fizycznego. 
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Społeczność gminy Rychtal, chętnie uczestniczyła w powyższych przedsięwzięciach. 

Imprezy rekreacyjno-sportowe szczególnie dla dzieci i młodzieży, cieszą się dużym 

zainteresowaniem.  

 Rok 2020 to trudny okres dla indywidualnych użytkowników obiektów 

sportowych, jak i zawodników uczestniczących dotychczas w zorganizowanych 

formach aktywności fizycznej w gminie Rychtal. Przyczyną tego jest stan pandemii, 

który rozpoczął się wraz z początkiem roku, a konsekwencjami tego były 

wprowadzone obostrzenia rządu, które dotknęły również obiekty sportowe. Mimo tego 

jednak udało się zorganizować wiele imprez rekreacyjno-sportowych. Obiekty 

sportowe od samego początku były przygotowane do bezpiecznego korzystania, 

wszystko zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi i wskazaniami sanepidu 

/dostępne środki do dezynfekcji, maseczki, dystans społeczny/. Aby dzieci ze szkół 

mogły bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach w hali sportowej, zostały przygotowane 

szatnie /dystans/, środki dezynfekcji, podzielono boisko na sektory dla grup 

ćwiczebnych, obsługa wykonywała międzylekcyjną dezynfekcję. 

W minionym roku na lokalnych obiektach sportowych odbyły się zorganizowane 

imprezy rekreacyjno-sportowe: 

 4.01 – Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 

 23.01 – Gminny Turniej Koszykarski szkół dziewcząt i chłopców klas IV-VIII. 

 25.01 – Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików /6 drużyn z powiatu kępińskiego i 

namysłowskiego/. 

 26.01 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej - „GRAMY DLA FRANIA” w połączeniu 

z wieloma atrakcjami oraz licytacją pióra, przekazanego przez prezydenta RP 

pana Andrzeja Dudę. 

 Luty – Realizacja projektu „Ferie dla dzieci i młodzieży”. Przygotowano moc 

atrakcji /min. dmuchane zamki, gry i zabawy dla dzieci, nauka tańca 

towarzyskiego, turniej warcabowy i inne/ wraz z posiłkami regeneracyjnymi. 

 25 i 26.02 – XXI Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych powiatu kępińskiego w piłce 

koszykowej chłopców i dziewcząt. 

 W miesiącu kwietniu i maju zostały nakręcone filmy /autorstwa gminnego 

koordynatora sportu/z ćwiczeniami dla różnych grup wiekowych, począwszy 

od przedszkolaków a na seniorach kończąc. Jeden z filmów dostępnych w sieci 

„Test Ruffiera” pokazał w jaki sposób, w trudnym okresie pandemii, można 

ocenić własną wydolność organizmu. 

 Od 1 do 12 czerwca rychtalskie grupy rekreacyjno-sportowe przeprowadzały 

Gaszyn Challenge, inicjatywę wspierająca leczenie chorego dziecka. 

 W dniach od 2 do 15 lipca odbywał się Wakacyjny Indywidualny Wielobój 

Lekkoatletyczny - wiek uczestników, od 6 do 22 lat. Po zakończeniu wieloboju 

rozdano dyplomy i medale. 

 W czasie letnich wakacji organizowane były czwartki piłkarskie dla dzieci i 

młodzieży. 

 29.07 – Impreza rekreacyjno-sportowa „Sport Łączy, bez względu na wiek” 

/Turniej piłkarski dla młodzieży, dwójki siatkarskie, trójki koszykarskie, gry i zabawy 

dla dzieci/. 

 10.08 – Turniej Piłki Nożnej Orlików – grup skupionych wokół zawodników 

zrzeszonych w AP Czech, grupy systematycznie trenującej na naszym Orliku. 

 15.08 – X Turniej Siatkówki Plażowej – Krzyżowniki 2020 r. /udział zawodników z 

powiatu kępińskiego i namysłowskiego/. 

 19.08 – „Sport bez barier” – impreza rekreacyjno-sportowa na zakończenie 

wakacji: wieloboje sprawnościowe, gierki piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. 

 19.09 – Narodowy Dzień Sportu na obiektach sportowych w Rychtalu. W 
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ramach imprezy przeprowadzono: turniej piłki nożnej seniorów, turniej 

koszykarski młodzieży, gry i zabawy dla dzieci. 

 Od 20.09 do 24 listopada na rychtalskim Orliku odbywały się rozgrywki 

Dolnośląskiej Ukraińskiej Ligi Piłki Nożnej /co druga niedziela/. Grupa trenująca 

na naszym orliku wygrała rundę jesienną. 

 13.11 – Jesienny Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży. 

 Uprawianie sportów na rychtalskich obiektach sportowych wzbogacały także 

cotygodniowe /2 razy w tygodniu/ treningi piłkarskie GKS Rychtal seniorów i juniora 

młodszego, treningi Orlików z AP Czech /głównie dzieci z gminy/, zajęcia dla dzieci i 

młodzieży ze szkoły podstawowej w ramach SKS. W sobotnie popołudnia sympatycy 

piłki nożnej uczestniczyli w ligowych rozgrywkach lokalnego zespołu GKS. Swój udział 

w usprawnianiu fizycznym miały również grupy niezrzeszone, trenujące systematycznie, 

głównie w poniedziałki, środy czwartki i piątki. Do tego dochodzą ćwiczenia na 

siłowni, spontaniczne gierki dzieci i młodzieży oraz częste przebywanie sporych grup 

na skate parku.  Pandemia koronawirusa spowodowała, że były tygodnie, w których 

obiekty sportowe były zamknięte dla użytkowników. Wiele inicjatyw udało się jednak 

zorganizować 

 

7. OPIEKA ZDROWOTNA 

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańców Gminy Rychtal zapewnia 

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „PRIMUS”s.c., 

gdzie pracuje dwóch lekarzy rodzinnych. Ponadto na terenie Gminy Rychtal 

funkcjonują dwa prywatne Gabinety Stomatologiczne, w których przyjmowani są 

także pacjenci na Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardziej problematyczne badania czy 

hospitalizacja odbywają się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kępnie oraz w Namysłowskim Centrum Zdrowia w Namysłowie. Na terenie gminy 

również funkcjonuje apteka. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, 

zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność 

państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami 

mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-

przyjęte normy postępowania. 

W gminie Rychtal o bezpieczeństwo i porządek dbają policjanci z Posterunku 

Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach, ochronę przeciwpożarową zapewnia 5 

jednostek OSP: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychtalu, która należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Drożkach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Proszowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Buczku, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżownikach. 
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9. POTENCJAŁ DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH 

9.1. POMOC SPOŁECZNA  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia. 

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Pomocy udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej  w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu 

ludźmi, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu 

się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

klęski żywiołowej, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. 

Główną jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na 

terenie gminy Rychtal jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

Cele i zadania GOPS określone są w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rychtalu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Rychtal Nr 

XIV/100/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku: 

1. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, 

określonych w przepisach obowiązującego prawa – głównie w ustawie o pomocy 

społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy (m. in. tworzenie i realizacja programów osłonowych), z 

rządowych programów pomocy społecznej, bądź z porozumień z organami 

administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym – w szczególności – z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ośrodek realizuje także inne zadania powierzone przez Wójta Gminy Rychtal na 

podstawie stosownego zarządzenia lub Uchwały Rady Gminy Rychtal. 

2. Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców gminy, 

skutkujące poprawą jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu 

osób i rodzin, z kolei celami pomocniczymi – adekwatnie do obszarów obsługiwanych 

przez Ośrodek – są: 

 a) w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

 b) w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom – 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

zdolności do wypełniania tych funkcji; 

 c) w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz 

następstw zjawiska przemocy w rodzinie; 

d) w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej: odbudowywanie i 
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podtrzymywanie w osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności 

uczestnictwa w społeczności lokalnej a także pełnienia przez nie określonych ról 

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu. 

3. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, 

fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Szczegółową strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rychtalu oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny. Pracownicy 

zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania 

kwalifikacji. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w GOPS zatrudnionych było 8 osób: 

Kierownik GOPS -1 osoba 

Pracownicy socjalni – 2 osoby 

Aspirant pracy socjalnej – 1 osoba 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 osoba 

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i administracyjnych– 1 osoba 

Asystent rodziny – 1 osoba 

Opiekun w pomocy społecznej - 1 osoba 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę z czego 6 pracowników na 

pełnym etacie, 1 na ½ etatu i 1 na 1/3 etatu. 

              Finansowanie działalności ośrodka pomocy wynikającej z zadań ustawowych 

i statutowych odbywa się z systematycznie przekazywanych środków z dotacji na 

zadanie zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz środków 

własnych gminy. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków GOPS w Rychtalu w latach 2016-2020. 
 

Tabela 7. Struktura wydatków GOPS lata 2016-2020 wg źródeł finansowania 
Rok Zlecone Udział w 

wydatkach 

ogółem 

Dofinansowanie do 

zadań własnych 

Udział w 

wydatkach 

ogółem 

Środki własne Udział w 

wydatkach 

ogółem 

Wydatki ogółem 

2016 3 477 659,97 zł 

 

85 % 85 568,03 zł. 2 % 525 656,84 zł 13 % 4 088 884,84 zł 

2017 4 221 589,19 zł 

 

86 % 99 882,58 zł. 2 % 571 963,84 zł 12 % 4 893 435,61 zł 

2018 4 172 175,68 zł 

 

84 % 110 972,08 zł. 2 % 714 617,50 zł 14 % 4 997 765,26 zł 

2019 4 853 065, 87 zł 

. 

86 % 119 912,90 zł. 2 % 678 655,08 zł 12 % 5 651 643,85 zł 

2020 5 481 893,02 zł 

 

88 % 111 651,84 zł 2 % 638 906,81 zł 10 % 6 232 451,67 zł 

Źródło: Opracowane na podstawie danych GOPS w Rychtalu 

 

W strukturze wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-

2020 zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą dominowały wydatki na zadania 

zlecone. Wartość wydatków na zadania zlecone radykalnie wzrosła w roku 2016, kiedy 

rozpoczęła się realizacja programu świadczeń wychowawczych potocznie nazywana 

,,programem 500+”. Wartość wypłaconych świadczeń wychowawczych, świadczeń 

rodzinnych, dodatków energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne od świadczeniobiorców jak również koszty obsługi związane z 

wydawaniem kart dużej rodziny w 2020 roku to kwota 5 481 893,02 złotych stanowiąca 
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88 % ogółu wydatków. Procent udziału w ogólnych wydatkach, jeśli chodzi o zadania 

zlecone od roku 2016 sukcesywnie rośnie. 

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych obejmują dopłaty na zasiłki 

okresowe, zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od tych zasiłków, dożywianie i 

utrzymanie ośrodka pomocy. Choć wartość ich sukcesywnie rośnie to rosnąca 

wartość ogólna wydatków powoduje, że nie zmienia się ich procentowy wskaźnik 

udziału i ukształtował się od roku 2016 na poziomie 2%. W roku 2020 dodatkowo GOPS 

korzystał również z dotacji na dofinansowanie do zadań własnych na realizacje 

programu Wspieraj Seniora /covid 19/.  

 W roku 2019 można zaobserwować spadek w ilości środków własnych wydawanych 

na ogólnie pojętą pomoc społeczną. Wzrost dwupunktowy w roku 2018 wiąże się z 

tym, że w roku tym zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawa 

emerytalna dla byłego kierownika ośrodka, zaś w 2019 roku z przejęciem obsługi 

finansowo księgowej przez Centrum Usług Wspólnych i przejściem do tej właśnie 

jednostki jednego z pracowników - głównego księgowego.  Bardzo duży udział w 

wydatkach ze środków własnych mają środki na opłacenie pobytu w domach 

pomocy osób starszych, samotnych i chorych w tym chorych psychicznie, którym 

rodzina nie jest wstanie zagwarantować opieki. Wydatki tego rodzaju są zadaniami 

własnymi gminy wynikającymi ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość poszczególnych wydatków jak i ich udział wartościowy i udział procentowy 

obrazują wykresy zamieszczone poniżej. 

Wykres 13. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu w latach z podziałem 

na środki na zadania zlecone, dofinansowanie do zadań własnych oraz środki własne w 

latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków według źródeł 

finansowania lata 2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Pomocy i wsparcia w 2020 roku w gminie Rychtal uzyskało 209 osób, co 

stanowiło 5,45% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do roku 2019 łączna liczba 

osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 46 osób, natomiast liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 33 osoby. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 28 osób, co oznaczało spadek w stosunku do 

roku 2019 o 4 osoby.  

W gminie Rychtal najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną 

w 2020 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, 

potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie. 

Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane 

dotyczące: Liczby rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej, liczby osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji 

na tle powiatu i województwa, liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z 

pomocy społecznej w podziale na ekonomiczne grupy płci i wieku, wskaźnika 

deprywacji lokalnej, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i 

niepieniężnych, wskaźnika deprywacji pracy socjalnej, liczby osób korzystających z 

usług opiekuńczych. 

 

W gminie Rychtal tak jak w powiecie i województwie wyraźnie widać tendencję 

spadkową liczby osób korzystających z świadczeń z pomocy społecznej na podstawie 

wydanych decyzji, obrazuje to poniższa tabela oraz wykres. 
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Tabela 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 
   Liczba świadczeniobiorców   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina 139 146 136 141 149 119 

Powiat (średnia) 283 278 260 249 240 225 

Województwo (średnia) 620 558 508 466 440 420 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Wykres 15. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

 
 Gmina          Powiat (średnia)  Województwo (średnia) 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Jak wynika z przedstawionego poniżej wykresu rodziny korzystające z pomocy 

społecznej nie wnioskują cyklicznie o uzyskanie pomocy. Na przełomie ostatnich lat 

widoczne są znaczne spadki a zaraz po nich następuje natężenie udzielonej pomocy. 

 

Wykres 16. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

 
Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 
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Liczba pobierających świadczenia pomocy społecznej na 1 tysiąc 

mieszkańców określana jest jako wskaźnik deprywacji lokalnej. Na przestrzeni lat 2015-

2019 wartość tego wskaźnika utrzymywała się na zbliżonym poziomie, najniższy poziom 

wskaźnik ten osiągnął w 2020 roku. 

 

Wykres 17.  Wskaźnik deprywacji lokalnej na przestrzeni lat 2015-2020 w procentach 

 
Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

w podziale na ekonomiczne grupy wieku i płci. Z danych tych wynika, że najwięcej 

kobiet korzystających z pomocy społecznej było w wieku produkcyjnym, z wyjątkiem 

roku 2019, gdzie przeważały kobiety w wieku poprodukcyjnym 

Z kolei najwięcej korzystających z pomocy mężczyzn było w wieku od 0-17 lat i 

w wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 8. Liczba kobiet korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

  Liczba kobiet korzystających z pomocy 
 

Poziom Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Rychtal 0-17 24 19 25 27 23 

Produkcyjny 43 30 27 25 37 

Poprodukcyjny 30 29 26 32 17 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Tabela 9. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

  Liczba mężczyzn korzystających z pomocy 

Poziom Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Rychtal 0-17 29 35 32 39 39 

Produkcyjny 33 25 35 34 44 
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Poprodukcyjny 6 8 7 4 5 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni lat 2016-2020 najwięcej rodzin 

otrzymało pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby - 245 rodzin. Na drugim 

miejscu z powodu ubóstwa 230 rodzin, na trzecim miejscu z przyczyn 

niepełnosprawności 219 rodzin. Natomiast z powodu bezrobocia skorzystało z pomocy 

społecznej 91 rodzin. Posiadanie dzieci również było jednym z czynników trudnej 

sytuacji życiowej rodzin korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rychtalu: 89 rodziny podało jako powód potrzebę ochronę 

macierzyństwa, a 73 wielodzietność. Sporadycznie jako powód trudnej sytuacji 

życiowe osoby podawały zdarzenie losowe, sytuację kryzysową czy przemoc w 

rodzinie. Na przestrzeni lat 2016-2020 żadna osoba nie skorzystała z pomocy społecznej 

z powodu sieroctwa, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, z potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi oraz z powodu klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. W latach 2016-2020 na terenie gminy Rychtal nie miała 

miejsca klęska żywiołowa czy ekologiczna. 

 

Tabela 10. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

rodzin 

Ubóstwo 53 42 49 50 36 230 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 2 2 4 3 1 12 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 17 20 20 15 89 

Wielodzietność 13 15 15 16 14 73 

Bezrobocie 30 17 14 18 12 91 

Niepełnosprawność 58 52 44 41 24 219 

Długotrwała lub ciężka choroba 65 58 49 47 26 245 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

2 3 9 11 7 32 

Przemoc w rodzinie 1 2 0 0 0 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 7 0 7 6 9 29 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

2 5 3 0 3 13 
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Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 2 3 0 8 0 13 

Sytuacja kryzysowa 0 2 1 1 0 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

W 2020 roku najczęstszym powodem przyznania pomocy społecznej było 

ubóstwo, z tego powodu pomoc otrzymał 36 rodzin. Na drugim miejscu pod 

względem liczby rodzin, którym udzielono pomocy znajdowała się długotrwała i 

ciężka choroba – 26 rodzin, na trzecim natomiast – niepełnosprawność – 24 rodziny. 

Poniższy wykres obrazuje powody udzielenia pomocy w roku 2020. 

 

Wykres 18. Powody przyznania pomocy społecznej w 2020 roku 

 
Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Poniższa tabela oraz wykres pokazują, iż w 2020 roku przeważała pomoc w 

formie świadczeń niepieniężnych. Świadczenie niepieniężne to praca socjalna, bilet 

kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia 

społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie 

pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie ,posiłek, 

niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia 

oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie, chronione, pobyt i usługi w 

domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. 
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Tabela 11.  Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2020 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

W 2020 roku świadczenia niepieniężne udzielone mieszkańcom gminy Rychtal 

stanowiły 87,44 % wszystkich udzielonych świadczeń, natomiast świadczenia pieniężne 

– 12,56 %.  

Dane statystyczne w tym zakresie obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 19. Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2020  
 

 

świadczenia niepieniężne  

                      

świadczenia pieniężne 

 

 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

 

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Wskaźnik pracy socjalnej to wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych 

pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%. 

W 2020 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 29,2 pp. 

 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 

świadczeń 

świadczenia 

niepieniężne 

2 319 

świadczenia pieniężne 333 
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Wykres 20.  Wskaźnik pracy socjalnej 

 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 

Praca socjalna ogółem 

Wartość wskaźnika pracy socjalnej 

 

Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 

 

Wykres poniżej wyraźnie wskazuje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania. 

 

Wykres 21.  Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych   

  
Źródło: Ocena Zasobów Społecznych za 2020 rok 
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9.2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Rychtal w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, 

 Komenda Powiatowa w Kępnie, Posterunek Policji w Trzcinicy z siedzibą w 

Laskach, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Rychtalu, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 Ośrodek zdrowia, 

 Placówki oświatowe, 

 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

9.3. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I 

STOWARZYSZENIAMI  

Wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) mających siedzibę na terenie Gminy Rychtal. 

Kluby sportowe: 

 Gminny Klub Sportowy Rychtal 

Adres siedziby: ul. Ogrodowa 7, 63-630 Rychtal 

 

Stowarzyszenia rejestrowe: 

 Lokalne stowarzyszenie na rzecz integracji dzieci i młodzieży z rodziną i 

społecznością lokalną "NIEŚĆ RADOŚĆ" 

Adres siedziby: ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal 

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Drożkach 

Adres siedziby: Drożki 18A, 63-630 Rychtal 

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Proszowie 

Adres siedziby: Proszów 9, 63-630 Rychtal 

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Buczku 

Adres siedziby: Wielki Buczek 16, 63-630 Rychtal 

 

Pozostałe organizacje pozarządowe: 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Darnowcu 

Adres siedziby: Darnowiec 25, 63-630 Rychtal 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżownikach 

Adres siedziby: Krzyżowniki 39a, 63-630 Rychtal 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu 

Adres siedziby: ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Sadogórze 
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Adres siedziby: Sadogóra 41, 63-630 Rychtal 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Skoroszowie 

Adres siedziby: Skoroszów 36, 63-630 Rychtal 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Stogniewicach 

Adres siedziby: Stogniewice 1,63-630 Rychtal 

 Stowarzyszenie Nasz Rychtal Bogatą Krainą 

Adres siedziby: ul. Strumykowa 22, 63-630 Rychtal 

 

Uchwałą Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. został 

uchwalony Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2021. Programu ten ma na celu zwiększenie aktywności 

społeczności lokalnej, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, integracja 

społeczności lokalnej poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, regionalnych i 

edukacyjnych   Wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące 

ich rozwojowi lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji 

zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu współpracował z Lokalnym 

Stowarzyszeniem na rzecz integracji dzieci i młodzieży z rodziną i społecznością lokalną 

"NIEŚĆ RADOŚĆ" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 i 2019. 

W 2018 roku z pomocy żywnościowej z POPŻ skorzystały 502 osoby, zaś w 2020 – 731 

osób. 

 

 

III. KIERUNKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH 

1. PROBLEMY SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY MIESZKAŃCÓW GMINY 

RYCHTAL 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej 

w gminie Rychtal posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na 

jej terenie problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć 

w celu zmniejszenia ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków. Badania zostały 

przeprowadzone przy pomocy ankiet, zamieszczonych na stronie gops@ugrychtal.pl i 

ug@ugrychtal.pl oraz rozpowszechnione w wersji papierowej wśród mieszkańców 

gminy,  w tym reprezentantów samorządu lokalnego–Wójta Gminy i jego Zastępcy, 

Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, 

członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych gminy, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i 

pomocy społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, policji, 

organizacji pozarządowych. W sumie do analizy przedłożono 77 wypełnionych 

anonimowo ankiet. 

Ankieta stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Strategii. 

mailto:gops@ugrychtal.pl
mailto:ug@ugrychtal.pl
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Metryczka 

W badaniu wzięło udział 49 kobiet i 28 mężczyzn. Najwięcej ankietowanych było w 

wieku 31- 50 lat. Na 77 respondentów 27 posiada wykształcenie wyższe. 14 spośród 

ankietowanych to osoby bezrobotne, 4 to osoby uczące się, 7 prowadzi 

przedsiębiorstwo, 5 to rolnicy, pozostali są pracownikami (46). 

 

 

Płeć 

Kobiety -49 

Mężczyźni- 28 

 

Wiek respondentów: 

 

do 18 lat - 2 osoby 

19-30 lat - 24 osoby 

31-50 lat - 35 osób 

50-75 - lat - 14 osób 

Pow. 75 lat - 2 osoby 
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Wykształcenie ankietowanych: 

 

Podstawowe – 6 osób  

Zasadnicze zawodowe – 18 osób  

Średnie – 21 osób  

Policealne – 5 osób  

Wyższe – 27 osób  

 

 

W pierwszym pytaniu ankietowani mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę 

aktualnych warunków życia w gminie, co przedstawia poniższy wykres. 
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Najwięcej ankietowanych ocenia warunki życia w gminie Rychtal jako średnie -28%, 

jako dobre 27,3%, raczej dobre 23,4%, zaś jako bardzo dobre 5,2%. Reasumując 

mieszkańcy gminy Rychtal oceniają raczej dobrze warunki życia. Jako złe lub raczej 

złe łącznie oceniło 7, 8% ankietowanych. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o ocenę zmiany warunków 

życia w latach 2016-2020. 

 

Według 41,6% ankietowanych warunki życia w gminie w ostatnich latach raczej się 

poprawiły, podobny procent (40,6) uważa, że nie zmieniły się, pozostały takie same. 

Kolejne pytania dotyczyły poczucia bezpieczeństwa oraz przyczyn braku 

bezpieczeństwa. Odpowiedzi w tym zakresie obrazują poniższe dwa wykresy. 
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Większość ankietowanych mieszkańców gminy Rychtal, aż 72,7% czuje się bezpieczna 

(raczej tak-53,2%, tak- 19,5%), pozostali nie mają poczucia bezpieczeństwa. 

 

Spośród 62 odpowiedzi ankietowanych jako przyczynę braku bezpieczeństwa aż 

48,4% podaje zagrożenie na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy), w 

dalszej kolejności znalazły się takie przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa jak: brak 

policyjnych patroli – 37,1%, słabe oświetlenie – 29%, niewłaściwe zachowania pijących 

alkohol w miejscach publicznych – 27,4%, częste włamania i kradzieże -17,7%. Jako 

inne przyczyny braku bezpieczeństwa ankietowani podali: „sąsiedzi alkoholicy, 

patologia, opieka nic nie robi tak jak i policja” oraz „psy biegające bez opieki”. 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali główne 

problemy społeczne na terenie gminy Rychtal. Uzyskane odpowiedzi przedstawia 

poniższy wykres. 
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Głównym problemem społecznym na terenie gminy według ankietowanych jest 

problem alkoholizmu, takiej odpowiedzi udzieliło aż 68,9% respondentów, kolejnymi 

problemami według mieszkańców jest ubóstwo -31,1%, bezrobocie – 27%, przemoc w 

rodzinie – 24,3%, bezdomność – 21,6%, narkomania – 21,6%, długotrwała choroba – 

18,9%, przestępczość -13,5%, wielodzietność i problem rodzin niepełnych – 10,8% oraz 

niepełnosprawność – 8,1%. Inne problemy wskazane prze 1,4% respondentów to 

„biedna gmina”. 

W kolejnych pytaniach podjęta została kwestia ubóstwa, pytania dotyczyły 

rodzin ubogich mieszkających na terenie gminy, zagrożonych ubóstwem oraz 

przyczyn trwania w ubóstwie. Trzy kolejne wykresy obrazują odpowiedzi na ww. 

pytania. 

 

Na pytanie o zamieszkaniu na terenie gminy rodzin ubogich 37,3% ankietowanych zna 

nieliczne takie rodziny, 17,3% zna wiele takich rodzin. Z kolie 26% respondentów jedynie 

słyszało o takich rodzinach a 17,3% nawet nie słyszało o rodzinach ubogich. 
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Najbardziej zagrożone ubóstwem według ankietowanych są osoby dotknięte 

problemem uzależnień, takiej odpowiedzi udzieliło aż 64.9% respondentów 

oraz osoby starsze i samotne – 59,5%. Ryzykiem zagrożenia ubóstwem są 

również według ankietowanych osoby bezrobotne (37,8%) i osoby uzyskujące 

niskie dochody (33,8%). 

 

W opinii badanych uzależnienia (81,3%) oraz lenistwo, niechęć do podejmowania 

pracy (65,35) są decydującymi przyczynami, które powodują, że osoby nie mogą 

wydostać się z ubóstwa. Respondenci wskazują również na brak pracy 946,7%) i tzw. 

dziedziczenie biedy (45,3%).  

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania 

problemu, który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w 

rodzinie, poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce 
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z tym zjawiskiem oraz zapytano o przyczyny przemocy domowej. Uzyskane odpowiedzi 

przedstawiają trzy poniższe wykresy. 

 

 

Większość badanych (łącznie 63,2%) stwierdziła, że słyszała o przypadkach przemocy 

w rodzinie w gminie lub zna takie przypadki. Odmiennego zdania było w sumie 36,8% 

ankietowanych. 

 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie należy 

przede wszystkim podjąć takie działania jak: leczenie uzależnień, takiej odpowiedzi 

udzieliło aż 81,6% ankietowanych, zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i 

psychologicznego – 55,3%, uczestnictwo w grupach wsparcia – 36,8%, większe 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy – 32,9%. 

Jedna osoba wyraziła opinię, aby „bezwzględnie karać sprawców przemocy”, inny 

ankietowany napisał: „biedna gmina, mająca mało środków”. 
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Do głównych przyczyn przemocy domowej ankietowani wskazali uzależnienia – 88,2%, 

problemy psychiczne i psychologiczne -40,8%, nieumiejętne radzenie sobie z 

problemami wychowawczymi – 39,5%, zazdrość – 38,2% oraz wzorce pokoleniowe – 

32,9%. Jeden respondent wskazał również nieporadność życiową jako przyczynę 

przemocy. 

 

Zadano również pytania o skalę problemu uzależnień oraz ofertę pomocy 

osobom uzależnionym. Poniższe dwa wykresy odpowiedzi na te pytania. 

 

Zdaniem respondentów skala problemu uzależnień w gminie Rychtal jest stosunkowo 

wysoka (średnia i wysoka łącznie – 70,7%). Trudność z odpowiedzią na to pytanie miało 

24% ankietowanych. 
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Na pytanie o dostępność oferty pomocy osobom uzależnionym na terenie gminy 

Rychtal 42,9% ankietowanych nie ma zdania. Łącznie 27,3% badanych udzieliło 

odpowiedzi „nie i raczej nie”, z kolei 24,7% uważa, że raczej tak.  

Ankietowani wskazali również problemy społeczne dzieci i młodzież z gminy. 

Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Za najważniejsze problemy społeczne dzieci i młodzieży respondenci wskazali: 

uzależnienia (45,3%), brak wsparcia i kontroli rodziców (42,7%), brak zorganizowanych 

form spędzania wolnego czasu (40%), brak autorytetów (38,7%), przemoc domowa 

(33,3%). W innych odpowiedziach ankietowany wskazał również „lekceważenie 

problemów przez nauczycieli”. 

W ostatnich dwóch pytaniach respondenci odpowiadali na pytania jakie 

działania należy podjąć, aby ograniczyć problemy społeczne oraz wskazać 
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priorytety, które miałyby największy wpływ na rozwój Gminy Rychtal. Uzyskane 

odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu ograniczenia problemów 

społecznych, respondenci wymieniali kolejno: 
1. zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (46,8%),  

2. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (likwidacja barier 

architektonicznych w instytucjach publicznych, ułatwienia transportowe), 

-   budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, chronionych, 

- skuteczne egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, 

młodzieży i osobom nietrzeźwym (33,8%), 

3. zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach 

(29,9%), 

4. poszerzenie oferty o odział przedszkolny, żłobkowy (27,3%), 

5. kontynuowanie prac społecznie użytecznych i robót publicznych (26%), 

6. zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych (24,7%) 

7. kontynuowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(23,4%), 

8. aktywizacja ludzi starszych – organizacja Klubu Seniora, 

- kontynuowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych (18,2%), 

9. kontynuowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny (16,9%), 

10. aktywacja sieci pomocy sąsiedzkiej (13%), 

11. profesjonalizacja kadry pomocy społecznej (6,55), 

12. kontynuowanie Gminnego Programu Przeciwdziałanie Narkomanii (3,9%). 
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Respondenci poproszeni o wybranie priorytetów mających największy wpływ na 

rozwój Gminy Rychtal zaznaczali kolejno: 

1. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych 

(71,4%), 

2. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznej (rynku, placów, 

skwerów) – (62,3%), 

3. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki) – 

(45,5%), 

4. Rozwój infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej (35,1%), 

5. Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych (33,8%), 

6. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora, promocja terenów inwestycyjnych 

(32,5%), 

7. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół, 

- Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy (28,6%),  

8. Udogodnienia dla przedsiębiorstw, w tym ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje, 

- Rewitalizacja zabytków Gminy Rychtal (26%), 

9. Propagowanie możliwości rozwoju agroturystyki wśród rolników (24,7%), 

10. Budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki (22,1%), 

11. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

- Kultywowanie i promocja tradycji (16,9%), 

12. Budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji, 

- Rozwój transportu publicznego, 

- Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością wystawiania płodów 

rolnych na imprezach okolicznościowych (15,6%), 

13. Wspieranie innowacyjnych technologii (14,3%), 
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14. Inne: „Stworzenie miejsca do   rozwoju dla młodych ludzi, bo nie bez powodu 

uciekają z Rychtala i okolic”     

- „Podłączenie gazu ziemnego” (1,3%). 

 

1. OBSZARY PRIORYTETOWE, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, 

KIERUNKI DZIAŁAŃ, WSKAŹNIKI 

 

Celem nadrzędnym Strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów 

społecznych występujących w gminie Rychtal i destabilizujących życie mieszkańców. 

Zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i 

rodzin jest podstawowym zadaniem aktywnej i skutecznej polityki lokalnej.  

Ustalone priorytety, cele strategiczne i operacyjne zrealizowane zostaną przy 

wykorzystaniu istniejącego potencjału instytucji, organizacji i innych podmiotów 

działających w sferze pomocy społecznej. Zintegrowanie lokalnego środowiska 

zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-

bytowej oraz umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej 

osoby, eliminowanie dysfunkcji oraz równy dostęp do zasobów podstawowych usług.  

Przyjęty zestaw wskaźników zakłada monitorowanie wdrażania strategii na 

poziomie celów strategicznych i operacyjnych, pozwalając na ocenę stopnia ich 

realizacji. 

 

 2.1. OBSZAR PRIORYTETOWY I 

WSPIERANIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Podstawowe informacje 

Osoby, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym mają obniżone poczucie 

własnej wartości, poczucie beznadziei i bezsilności co w konsekwencji prowadzi do 

izolacji społecznej, zaniechania uczestnictwa z życiu społecznym i kulturalnym. 

Dlatego wskazane jest podejmowanie działań aktywizujących i integrujących 

społecznie i zawodowo te osoby. 

UBÓSTWO 

 Przy definiowaniu problemu ubóstwa należy pamiętać o obowiązującym w 

Polsce rozróżnieniu minimum egzystencji i minimum socjalnego. Zdaniem badaczy 

zajmujących się problematyką biedy minimum egzystencji wyznacza dolną granicę 

ubóstwa, poniżej której zagrożona jest egzystencja człowieka, a linia minimum 

socjalnego górną granicę ubóstwa, poniżej której następuje deprywacja społecznych 

potrzeb człowieka i narasta zagrożenie ubóstwem. 

Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie kwalifikowania 

się dochodu rodziny lub osoby w tzw. kryterium dochodowym, który miesięczny 

dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej i 

występowania dodatkowo 1 czynnika zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej.  

BEZDOMNOŚĆ 

Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk społecznych. Dla społeczeństwa 

bezdomność stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i spokoju. Pomoc państwa dla 
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bezdomnych została określona ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

w myśl, której bezdomnemu należy się tymczasowe miejsce noclegowe, odzież i 

posiłek, a w niektórych przypadkach również zasiłek i inne formy pomocy. 

Jedną z głównych form wsparcia to udzielenie schronienia - co gwarantują: 

 Schroniska dla bezdomnych – jest to całodobowe schronienie tymczasowe, 

gdzie osoby bezdomne mogą liczyć również na pomoc w odzyskaniu 

samodzielności życiowej, znalezieniu pracy oraz wyjściu z bezdomności. 

 Domy stałego pobytu – w tego typu placówkach mogą mieszkać osoby, które 

powróciły już do normalnego życia i mają pracę czy stały dochód. 

 Noclegownie – są to miejsca, w których osoba bezdomna może spędzić noc w 

bezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach. 

Ogrzewalnie – miejsca te gwarantują bezpieczny pobyt interwencyjny, 

dostępne w nich jest ciepło i przynajmniej miejsce siedzące. 

BEZROBOCIE 

Bezrobocie, w szczególności długotrwałe (przekraczające 12 miesięcy), jest bardzo 

niekorzystne społecznie, gdyż wpływa negatywnie zarówno na warunki bytowe 

jednostki lub rodziny (długotrwały brak stałego wynagrodzenia, uzależnienie od 

wsparcia z systemu pomocy społecznej), jak również kondycję psychofizyczną 

(zaburzenia zdrowia psychicznego, dolegliwości psychosomatyczne) oraz społeczną 

(pogłębiająca się izolacja społeczna, spadek aktywności osoby pozostającej bez 

pracy). Czynniki te bardzo często skutkują wzrostem ubóstwa, pogłębiają stan 

wykluczenia zawodowego i społecznego a także mogą prowadzić do nadużywania 

alkoholu a nawet przestępczości. Negatywne skutki bezrobocia odciskają również 

piętno na funkcjonowaniu rodziny osoby pozostającej bez pracy. W szczególności 

dotyczy to dzieci osoby bezrobotnej, które odczuwając własną sytuacją materialną 

jako gorszą, w porównaniu do swoich rówieśników, stopniowo mogą izolować się, co 

jest dotkliwym ograniczeniem naturalnych potrzeb związanych z rozwojem 

intelektualnym i społecznym. Bezrobocie jest również przyczyną zaniechania 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. 

 

Skala problemu: 

 Ubóstwo 

Diagnozy w zakresie poziomu ubóstwa dokonano na podstawie danych 

statystycznych dotyczących liczby beneficjentów pomocy społecznej oraz 

przyznanych świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 2016 do 2020 roku. 

W 2020 roku ubóstwo jako powód udzielenia pomocy i wsparcia z pomocy 

społecznej znajdowało się na pierwszym miejscu pod względem liczby rodzin, którym 

udzielono pomocy i wsparcia. 

Dane źródłowe pokazują, iż na przestrzeni lat 2016-2019 liczba rodzin w gminie 

Rychtal, którym została udzielona pomoc i wsparcie z powodu ubóstwa utrzymywała 

się na podobnym poziomie. W roku 2020 mimo, iż ubóstwo było wówczas najczęstszym 

powodem udzielania pomocy, to jednak w stosunku do lat poprzednich liczba rodzin 

korzystających z tego powodu z pomocy społecznej uległa spadkowi. 
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Wykres 22.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w latach 

2016-2020. 

 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Poniższa tabela przestawia zarówno liczbę osób jak i kwotę świadczeń 

wypłaconych na zasiłki stałe (tylko środki własne), okresowe (tylko środki własne), 

celowe i specjalne celowe. Wyraźnie widać tendencję spadkową zarówno pod 

względem ilości osób jak i kwoty wypłaconych świadczeń. 

 

Tabela 12. Liczba osób, którym przyznano zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe 

oraz kwota świadczeń na przestrzeni lat 2016-2020 

 
Rodzaj zasiłku 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłek 

stały 

(środki 

własne) 

 

8 

 

9.887 

 

13 

 

13.170 

 

13 

 

13.376 

 

12 

 

13.436 

 

9 

 

11.227 

Zasiłek 

okresowy 

(środki 

własne) 

 

9 

 

4.059 

 

5 

 

3.175 

 

7 

 

4.481 

 

8 

 

2.389 

 

4 

 

1.167 

Zasiłek 

celowy 

 

39 

 

28.610 

 

26 

 

16.432 

 

29 

 

15.799 

 

26 

 

15.112 

 

13 

 

5.392 

Zasiłek 

specjalny 

celowy 

 

50 

 

29.762 

 

51 

 

38.771 

 

44 

 

36.106 

 

45 

 

39.973 

 

22 

 

8.825 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu 

 

 

POMOC W FORMIE POSIŁKU 

Z pomocy w formie posiłku przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rychtalu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wcześniej program 
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„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) najwięcej uczniów skorzystało w roku 2019. tj. 68 

osób, a najmniej w 2016 r. tj. 47 osób i 2020 r. tj. 46 osób.  Zdecydowanie mniejsza liczba uczniów 

w 2020 r. korzystających z tej formy pomocy wynika z faktu wzrostu najniższej krajowej, w związku 

z czym coraz więcej osób przekracza próg dochodowy uprawniający do tej formy pomocy, 

związane jest to również z mniejszą ilością dzieci w gminie. 

Wykres 23. Liczba osób, którym przyznano posiłek w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Z przeprowadzonej poniżej analizy danych wynika, że koszty poniesione na 

sfinansowanie pomocy w formie posiłków w latach 2016-2019 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu sukcesywnie wzrastały. Wiązało się to nie tylko większej 

liczby dzieci uprawnionych do tej pomocy, ale również ze wzrostu kosztów zakupu 

posiłków. 

Ze względu stan epidemii i zamknięcie szkół, od kwietnia 2020 roku decyzje o 

przyznaniu posiłków zostały zmienione na decyzje o przyznaniu zasiłku celowego na 

zakup żywności lub posiłku. Ma to odzwierciedlenie w poniższym wykresie, który 

obrazuje wydatki zgodnie z fakturami na zakup posiłku. 
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Wykres 24. Wysokość poniesionych kosztów na posiłki w latach 2016-2020 przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Od kwietna 2020 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku lub 

żywności dla 46 uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami, wydatkowano kwotę 22 586 

złote, z czego dotacja stanowiła kwotę 13 843 złote, zaś środki własne to kwota 8 743 

złote. 

Ogółem w całym roku 2020 kwota przeznaczona zarówno na zakup posiłku jak i zasiłek 

celowy na zakup posiłku lub żywności to 28 591 złotych (6 005 zł.- posiłek + 22 586 zł.- 

zasiłek celowy). 

ZASIŁEK CELOWY W FORMIE ZAKUPU ŻYWNOŚCI 

Liczba osób korzystających z zasiłków celowych w formie zakupu żywności (w 

ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a od 2019 

roku programu „Posiłek w szkole i w domu”) w latach 2016-2020 była zróżnicowana. 

 

Wykres 25. Liczba osób, korzystających z zasiłku celowego w formie zakupu żywności w ramach 

programu wieloletniego („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w 

domu”) w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 
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Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

 Jak wynika ze zestawienia prezentowanego poniżej wysokość kosztów 

poniesionych na wypłaty zasiłków celowych w ramach programu była zależna od 

kryterium dochodowego osób korzystających z tej formy pomocy. W 2019 roku środki 

przeznaczone na zasiłki pochodziły z tylko i wyłącznie z dotacji, ponieważ osoby, 

którym przyznano tę formę pomocy nie przekroczyły progu dochodowego w myśl 

ustawy o pomocy społecznej.  

Wykres 26. Wysokość poniesionych kosztów na wypłaty zasiłków celowych w ramach 

programu wieloletniego („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w 

domu”) w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem 

na środki własne i dotacje 

 
Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin, osób, które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe 
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mieszkaniowych. Wypłata dodatków jest zadaniem gminy realizowanym przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. Pomoc w postaci dodatku ma na 

celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, 

ponoszonych przez osoby i rodziny o najniższych dochodach. 

Dodatki mieszkaniowe uzależnione są od dochodu danej rodziny oraz kwoty 

poniesionych wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego stąd takie różnice 

pomiędzy ilością świadczeń a kwotą wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 

Liczbę świadczeń oraz kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych przedstawiają 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 27.  Liczba przyznanych świadczeń w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Wykres 28.  Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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 Bezdomność 

Najwięcej osób skorzystało z pomocy społecznej z powodu bezdomności w 2018 

roku, najmniej w minionym roku tylko 1. 

 

Wykres 29.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności w 

latach 2016-2020 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r 

 

Na przestrzeni lat 2016-2020 pomoc w postaci schronienia została przyznano 

jednej osobie w 2018 i dwom w 2019 roku. W pozostałych latach żadna osoba nie 

skorzystała z tej formy pomocy społecznej. 

W 2020 roku 2 osoby, które stały się bezdomne z powodu zadłużenia oraz 

alkoholizmu, nie skorzystały z możliwości umieszczenia ich w schronisku dla 

bezdomnych oraz innych form pomocy proponowanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 

 Bezrobocie 

Na koniec roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie zarejestrowanych 

było łącznie 44 mieszkańców gminy Rychtal, z czego większość stanowiły kobiety. Od 

roku 2016 jest to najwyższy wzrost w wśród kobiet. Wykres poniżej przedstawia liczbę 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie według płci na przestrzeni lat 

2016-2020. 

Wykres 30. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie według płci na 

przestrzeni lat 2016-2020. 
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Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

 

Liczbę osób długotrwale bezrobotnych przedstawia wykres poniżej. Po spadku 

w 2017 roku następuje ponowny wzrost liczby osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. 

 

Wykres 31. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w latach 2016-2020 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
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zarejestrowanych w PUP w Kępnie był wysoki, natomiast w pozostałych latach obniżył 

się i utrzymywał na podobnym poziomie. Z kolei od roku 2016 do 2020 zauważalny jest 

wzrost osób bezrobotnych w młodszych grupach wiekowych. 

 

Wykres 32. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Rychtal w latach 2016-
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Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

 

Poniższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających ze wsparcia pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia w latach 2016-2020. W 2020 roku liczba rodzin 

korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu z 

powodu bezrobocia wyniosła 12 osób. Najwięcej rodzin korzystało z pomocy z tego 

powodu w 2016 roku.  

Bezrobocie jako powód udzielania pomocy i wsparcia znalazł się na piątym 

miejscu pod względem osób korzystających z pomocy społecznej. 

 

Wykres 33.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 

2016-2020 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 
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Niestety po wyraźnym spadku w roku 2018, zauważalny jest ponowny wzrost wskaźnika 

bezrobocia w 2020 roku, co obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 34. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej w latach 2015-2020 

  

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

Aby wspomóc osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, jednocześnie 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie 

socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 

społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne. Prace te odbywają się bez 

nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Wykonywanie prac społecznie 

użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a 

gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta 

refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia 

przysługującego bezrobotnemu. 

Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystały 3 osoby. 

Urząd Gminy współpracuje również z PUP w organizowaniu robót publicznych, prac 

interwencyjnych oraz staży. W 2020 roku 2 osoby odbyły staże, 3 osoby zatrudnione 

były w ramach robót publicznych. 

Dzięki współpracy z PUP w Kępnie pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rychtalu korzystali z dofinansowania kształcenia ustawicznego 

z Krajowego Funduszy Szkoleniowego. 

 

Wykres 35. Koszty własne związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w latach 

2016-2020 
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Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje specjalnych świadczeń dla osób 

opuszczających zakład karny. Wszelka pomoc kierowana do byłych skazanych 

odbywa się na zasadach ogólnych określonych w tej ustawie. Osoby zwolnione z 

zakładów karnych mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego (m.in. 

zasiłku stałego, okresowego, celowego) lub o świadczenia niepieniężne, m.in.: pomoc 

rzeczową, poradnictwo specjalistyczne, interwencję kryzysową, schronienie, posiłek, 

niezbędne ubranie, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, mieszkanie chronione, pomoc 

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

W gminie Rychtal najwięcej takich osób skorzystało ze wsparcia ośrodka 

pomocy w 2017 roku. Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu 

udzielona osobom opuszczającym zakład karny polegała na świadczenia 

pieniężnego oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 

Wykres 36. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w latach 2016-2020. 

4 785,48 zł

1 872,82 zł
2 118,64 zł

1 958,56 zł

2 344,84 zł

 0,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

2016 2017 2018 2019 2020



63 
 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2020-2028 z perspektywą do 2030 
 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Obszary problemowe 

W oparciu o wnioski wynikające z prezentowanej analizy, wyróżniono najważniejsze 

obszary problemowe w dziedzinie planowania strategicznego, tj.:  

 utrzymywanie się problemu ubóstwa jako najczęstszego powodu korzystania z 

pomocy społecznej przez mieszkańców gminy Rychtal;  

 ryzyko pogłębienia się zjawiska ubóstwa, za sprawą uzależnienia od pomocy 

społecznej oraz braku motywacji do podjęcia zatrudnienia;  

 występujący problem bezdomności na terenie gminy Rychtal w niedużym 

natężeniu; 

 ryzyko wystąpienia negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia. 

 

CEL STRATEGICZNY I 

Zintegrowany system pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

Grupa docelowa: 

- osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych, 

- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

- osoby bezdomne, 

- osoby opuszczające zakład karny. 

 

CELE OPERACYJNE 

Cel operacyjny nr 1 

Podejmowania działań zabezpieczająco-pomocowych na rzecz osób w trudnej 

sytuacji materialno-życiowej i ich rodzin. 

 

 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 
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1 Zabezpieczenie bezpieczeństwa 

socjalnego rozumianego jako 

dostęp do świadczeń pomocy 

społecznej w celu umożliwienia 

osobom i rodzinom zaspokojenia 

ich podstawowych potrzeb 

bytowych, z uwzględnieniem 

współpracy w rozwiązywaniu 

trudnej sytuacji życiowej 

Liczba osób objętych pomocą 

społeczną w formie świadczeń  

2 Udzielanie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie zasiłków na 

zakup żywności lub posiłku 

Liczba osób, którym udzielono pomocy 

w zakresie dożywiania 

3  Udzielanie uczniom z rodzin 

dotkniętych problemem ubóstwa 

pomocy w formie stypendiów 

Liczba uczniów, którym została 

udzielona pomoc w formie stypendiów 

szkolnych 

4 Pomoc osobom i rodzinom 

dotkniętych problemem ubóstwa 

oraz związaną z tym bezradnością 

w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, poprzez udzielenie 

zasiłków celowych i rzeczowych 

Liczba osób i rodzin, które otrzymały 

pomoc w formie zasiłków celowych i 

rzeczowych 

5 Podnoszenie skuteczności 

wsparcia przez pracę socjalną, 

ukierunkowaną na wzmocnienie 

potencjału osób i rodzin w 

przezwyciężeniu trudnej sytuacji 

życiowej z wykorzystaniem ich 

uprawnień, zasobów i możliwości 

Liczba osób objętych wsparciem 

pracownik asocjalnego 

ukierunkowanym na wzmacnianie 

potencjału w przezwyciężaniu trudnej 

sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich 

uprawnień, zasobów i możliwości 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

Cel operacyjny nr 2 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz graniczenie jego negatywnych skutków. 

 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Stała współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie: 

organizacji szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe osób 

bezrobotnych oraz zwiększających 

Liczba zorganizowanych szkoleń oraz 

liczba osób biorących w nich udział 
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szanse na podjęcie lub utrzymanie 

zatrudnienia. 

2 Objęcie pomocą materialną i 

niematerialną rodzin dotkniętych 

problemem bezrobocia. 

Liczba rodzin dotkniętych problemem 

bezrobocia objętych pomocą 

materialną i niematerialną. 

3 Organizacja opieki nad dziećmi do 

lat 3 w publicznych placówkach 

umożliwiająca szczególnie osobom 

samotnie wychowującym dzieci 

podjęcie zatrudnienia. 

Liczba miejsc dostępnych w 

publicznych placówkach sprawujących 

opiekę nad dziećmi do 3 lat 

 Stała współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie: 

organizowania prac 

interwencyjnych, robót 

publicznych oraz prac społecznie 

użytecznych dla osób 

bezrobotnych. 

Liczba osób biorących udział w 

pracach interwencyjnych, robotach 

publicznych oraz pracach społecznie 

użytecznych. 

 Wykorzystanie w pracy socjalnej 

kontraktów socjalnych służących 

aktywizacji zawodowej i 

zwiększenia szans na podjęcie 

zatrudnienia, szczególnie osób 

długotrwale bezrobotnych. 

Liczba beneficjentów pomocy 

społecznej, z którymi zostały zawarte 

kontrakty socjalne. 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG PUP Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

 

Cel operacyjny nr 3  

Zapobieganie i ograniczenie zjawiska bezdomności. 

 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Praca socjalna polegająca na 

aktywizacji i motywowaniu osób 

bezdomnych do zmiany 

dotychczasowego trybu życia 

Liczba działań polegających na 

aktywizacji i motywowaniu osób 

bezdomnych do zmiany 

dotychczasowego trybu życia 

2 Wsparcie materialne osób 

bezdomnych. 

Liczba osób bezdomnych, którym 

udzielone zostało wsparcie. 

3 Monitorowanie skali bezdomności 

oraz sytuacji osób bezdomnych na 

terenie Gminy. 

Liczba działań monitorujących skalę 

bezdomności w Mieście oraz sytuację 

osób bezdomnych. 
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4 Kierowanie osób bezdomnych do 

schroniska dla bezdomnych 

Liczba osób bezdomnych do schronisk 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG PUP, POIK Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

 

Cel operacyjny nr 4 Ułatwienie readaptacji społecznej osobom opuszczającym 

zakłady karne. 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Pomoc materialna dla osób 

opuszczających zakłady karne. 

Liczba osób opuszczające zakłady 

karne, którym udzielono pomocy 

materialnej 

2 Pomoc niematerialna dla osób 

opuszczających zakłady karne 

Liczba osób opuszczające zakłady 

karne, którym udzielono pomocy 

niematerialnej 

 

Wdrażanie 

 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG PUP, POIK  Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Włączanie społeczne osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych 

2. Możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych lub/i doświadczenia 

zawodowego, podjęcia zatrudnienia, przekwalifikowania zawodowego, umiejętności 

poruszania się po rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

3. Poprawa sytuacji materialno – bytowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

4. Powrót do życia społecznego opuszczających zakłady karne i osób bezdomnych 
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2.2. OBSZAR PRIORYTETOWY II 

WSPIERANIE RODZINY 

Rodzina jako grupa społeczna, pełni określone funkcje, a więc zadania, które 

realizuje i spełnia na rzecz swoich członków oraz wobec społeczeństwa. Rodzina 

wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji i systemów wartości. 

Rozpad rodziny, niedostatki w zakresie spełnionej przez nią funkcji opiekuńczej, 

niewydolność wychowawcza, zrywanie się więzi rodzinnych i zanikanie poczucia 

odpowiedzialności w wymiarze międzypokoleniowym narastanie sytuacji 

konfliktowych to źródła wielu zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji i 

interwencji z zewnątrz, angażują siły i środki społeczne. Działania na rzecz osiągnięcia 

przez rodzinę stabilizacji życiowej to ważne i trudne zadanie dla pomocy społecznej. 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do ich wypełniania. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej 

zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł 

wsparcia zewnętrznego. Wsparcie rodziny polega w szczególności na:  

 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, 

 pracy z rodziną,  

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.  

Główną jednostkę organizacyjną zajmującą się szeroko rozumianym wspieraniem 

rodziny stanowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który służy pomocą rodzinom z 

gminy Rychtal znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzi działania 

zmierzające do zaspokojenia niezbędnych ich potrzeb i umożliwiające życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka.  

W dalszej części dokumentu przedstawione zostały dane dotyczące liczby 

rodzin korzystających z pomocy i wsparcia. 

W 2020 roku ochrona macierzyństwa, w tym wielodzietności jako powód 

udzielenia pomocy i wsparcia z pomocy społecznej znajdowała się na czwartym 

miejscu pod względem liczby rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia. 

Na poniższych wykresach widać spadek w roku 2020 osób korzystających z 

pomocy z powodu ochrony macierzyństwa w stosunku do lat poprzednich. 

 

Wykres 37.Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony 

macierzyństwa w latach 2016-2020 
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Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Wykres 38. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności w 

latach 2016-2020 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Tabela poniżej prezentuje średniomiesięczną liczbę rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka w latach 2016-2020. Zauważalny jest wyraźny trend 

spadkowy liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych. 

Liczba pobierających zasiłek rodzinny w roku 2020 wyniosła 125 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 20 rodzin (co stanowi spadek o 13,80% w 

stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie zasiłku rodzinnego wyniosła 559 683,70 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

zmalała o 47 418,33 zł. 

 

17 17

20 20

15

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019 2020

13

15 15
16

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018 2019 2020



69 
 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2020-2028 z perspektywą do 2030 
 

Tabela 13.  Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na 

przestrzeni lat 2016-2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami 

 

190 

 

183 

 

162 

 

145 

 

125 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Liczba pobierających w roku 2020 świadczenie wychowawcze wyniosła 382 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 126 rodzin (co stanowi 

wzrost o 49,2 % w stosunku do roku poprzedniego). 

 

Tabela 14. Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 

(Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca) 
 

Rok Liczba rodzin 

2018 269 

2019 256 

2020 382 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia 

wychowawczego   wyniosła 3 880 564,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

wzrosła o 672 893,00 zł. Poniżej zostało przedstawione w formie tabeli oraz wykresu 

świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

 

Tabela 15. Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

 

 

 

 

 
 

 

 

             Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

 

Wykres 39. Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń 

Rok Wydatki 

2017 2 766 447,00 zł 

2018 2 606 784,00 zł 

2019 3 207 671,00 zł 

2020 3 880 564,00 zł 
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Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu od 1 lipca 2018 r. jest także 

realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem 300,00 zł z tytułu 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Rodziny otrzymają je bez względu na dochód.  Świadczenie „dobry start” przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20 lat, 

także w przypadku ukończenia 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego. W 

przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole wyprawka przysługuje nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, także w przypadku ukończenia 24 lat przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole:  

„szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy 

dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole 

ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny 

lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy.” 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 

dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 

lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów. 

Poniższe dane na wykresach przedstawiają liczbę i kwotę wypłaconych 

świadczeń. Widoczne niewielkie różnice w latach 2018-2020 wynikają z zależności 

pomiędzy liczbą a kwotą przyznanych świadczeń.  

 
Wykres 40. Liczba wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 
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Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu   

 

 

       

Wykres 41. Kwota wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

 

 
    Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

   

Również od miesiąca maja 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rychtalu realizuje Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje 

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego 

korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie 

całego kraju. Posiadanie karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz 

obniża koszty codziennego życia.  

Wyraźna tendencja wzrostowa wydanych kart widoczna na poniższym wykresie 

spowodowana jest zmianą ustawy, która określa, iż od 1 stycznia 2019 r. karta 
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przysługuje także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla 

rodziców jest wydawana dożywotnio. 

Wykres 42. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

 

 
 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 
Wykres 43. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

 

 
Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 
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Pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego w roku 2020 uległa spadkowi w stosunku do 

lat 2018- 2019, obrazuje to poniższy wykres. 

 

Wykres 44. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach 

2016-2020. 

 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu realizuje zadania wynikające 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. 

Ustawa kładzie nacisk na pracę z rodziną celem niedopuszczenia do odebrania 

dziecka. W związku z tym wprowadzona została instytucja asystenta rodziny, którego 

zadaniem jest poprawa całościowego funkcjonowania rodziny oraz udzielanie jej 

pomocy w wielu obszarach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, czy też 

ekonomicznym. 

Aby pomóc przezwyciężyć trudną sytuację w rodzinie, w latach 2016-2020 w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu został zatrudniony asystent rodziny, 

oprócz roku 2018, w którym pracownicy socjalni nie zgłaszali zapotrzebowania na 

asystenta rodziny. Obecnie asystent rodziny zatrudniony jest na 1/3 etatu. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

 

Tabela16. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 3 0 0 4 6 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Gmina zobowiązana jest również do współfinansowania ze środków własnych 

pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% 

kosztów w I roku, 30% w II roku, 50% w III roku i następnych latach pobytu dziecka). 
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Poniższa tabela pokazuje bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, co jest zjawiskiem niepokojącym.  

 

Tabela 17. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej oraz ilość dzieci w pieczy 

zastępczej 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Ilość dzieci 1 1 2 6 7 

Koszt 

własny 

4.653,02 zł. 2.580,00 zł. 2.185,28 zł. 6.665,09 zł. 16 009,39 zł. 

Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

W ramach wspierania rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z 

innymi służbami takimi jak: 

 szkoły,  

 Urząd Gminy w Rychtalu, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Policja, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Rychtalu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, 

 placówki służby zdrowia, 

 Sąd Rejonowy w Kępnie. 

Organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży zajmują się między innymi: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Klub 

Sportowy Rychtal oraz stowarzyszenia. 

 

Obszary problemowe 

W oparciu o wnioski wynikające z prezentowanej powyżej analizy, wyróżniono 

najważniejsze obszary problemowe w dziedzinie planowania strategicznego: 

 deficyty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wśród rodzin 

zamieszkujących gminę Rychtal;  

 niewystarczająco rozwinięty system wsparcia rodzin przeżywających trudności. 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY II 

Zintegrowany system wspierania rodzin 

 

Grupa docelowa: 

Rodziny, które: 

- mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
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CELE OPERACYJNE 

Cel operacyjny nr 1 

Rozwój kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

wzmacnianie podstawowych funkcji rodziny oraz lepszego funkcjonowania 

społecznego dzieci i młodzieży 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Organizowanie różnego rodzaju 

działań mających na celu 

integrację rodzin 

Liczba zorganizowanych działań 

mających na celu integrację rodzin 

oraz liczba ich uczestników 

2 Wspieranie działalności świetlicy 

wspierających lokalną 

społeczność w procesie 

wychowania dzieci i młodzieży 

Liczba osób uczestniczących w 

zajęciach świetlicy, liczba zajęć 

zorganizowanych dla uczestników 

świetlic 

3  Wzmacnianie kompetencji i 

umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodzin przez 

asystenta rodziny 

Liczba rodzin, u których nastąpiło 

wzmocnienie kompetencji i umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych według 

asystenta rodziny 

4  Wsparcie w zakresie 

organizowania czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży 

Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze 

wsparcia w zakresie organizowania 

czasu wolnego 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe, GBP, 

GOK, PCPR 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

 

 

Cel operacyjny nr 2  

Zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom, które nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonować w sposób prawidłowy  

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, 

pomocy asystenta rodziny 

Liczba rodzin z dziećmi objętych 

wsparciem asystenta rodziny 

2 Zabezpieczenie potrzeb bytowych 

rodzin – zapewnienie pomocy 

materialnej i niematerialnej  

Liczba rodzin objętych pomocą 

materialną i niematerialną  

3  Monitorowanie sytuacji życiowej i 

edukacyjnej dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Liczba dzieci i rodzin objętych 

monitorowaniem 



76 
 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2020-2028 z perspektywą do 2030 
 

4 Zapewnienie dostępu do 

specjalistyczne poradnictwa 

rodzinnego w zakresie wsparcia 

prawnego i psychologicznego 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

specjalistycznego poradnictwa 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe, GBP, 

GOK, PCPR 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wielopłaszczyznowe wspieranie rodzin w 

prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Zmniejszenie liczby 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

2. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od nauki poprzez 

rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. 

3. Rozwój aktywnych form integracji społecznej rodzin przeżywających trudności. 

 

2.3. OBSZAR PRIORYTETOWY III 

WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Starzenie się społeczeństwa to powszechny problem we współczesnym świecie, 

rola i pozycja człowieka starego bardzo się zmieniła na jego niekorzyść, w 

niepełnosprawności często widziany jest tylko aspekt fizyczny, zapominamy o 

kontekście psychologicznym i społecznym. W społeczeństwie występują tendencje do 

izolacji i ograniczenia udziału w życiu społecznym osób starszych i osób 

niepełnosprawnych. 

W związku z tym należy skoncentrować szczególną uwagę na przeciwdziałaniu 

izolacji i osamotnieniu tych osób oraz podjąć skuteczne działania mające na celu 

włączenie i zaangażowanie ich w życie społeczne.  

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć wzrost udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym w populacji ogólnej. Zjawisko to nazywane starzejącym się 

społeczeństwem ma miejsce zarówno w Polsce, jak i w większości uprzemysłowionych 

krajów. Niesie to za sobą konieczność intensyfikacji działań skierowanych w stronę 

wsparcia i integracji seniorów. 

Na przestrzeni lat 2016-2019 zauważalny jest stały wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, zdecydowaną większość stanowią kobiety. W ciągu 4 lat liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 71 osób, co stanowi wzrost o 9,6%. 

W stosunku do ogólnej liczby ludności wzrost osób w wieku poprodukcyjnym 

sukcesywnie wzrasta; w 2016  liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym stanowiła 

17,19% ogółu mieszkańców gminy Rychtal, w 2017 – 18,08%, w 2018 – 18,93% a w 2019 

już 19,43%. 
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Wykres 45. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności na przestrzeni 

lat 2016-2019 z podziałem na płeć

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

 

Na poniższym wykresie prezentowana jest ogólna liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym. Wyraźny spadek liczby tych osób w 

roku 2020 wiąże się z ogólnie mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w 

poprzednim roku. 

Wykres 46. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
 

 

Nie tylko w 2020 roku długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność jako 

powód udzielenia pomocy i wsparcia z pomocy społecznej znajdowały się 

analogicznie na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby rodzin, którym 
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udzielono pomocy i wsparcia, ale także na przestrzeni lat 2016-2019, co przedstawiają 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 47.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

w latach 2016-2020 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

Wykres 48.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

w latach 2016-2020 

 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r. 

Osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu 

codziennym, przysługuje prawo do opieki w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej pokrywa 

zainteresowany w wysokości 70% swojego dochodu (najczęściej jest to renta bądź 

emerytura). Uzupełnienie kwoty do 100% (całkowite koszty utrzymania) to zadanie 

rodziny bądź gminy, gdy rodzina nie jest wydolna finansowo. 

58

52

44
41

24

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020

65

58

49
47

26

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020



79 
 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2020-2028 z perspektywą do 2030 
 

Liczbę osób przebywających w DPS na przestrzeni pięciu lat przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 49. Liczba osób, którym gmina Rychtal dopłaciła za pobyt w domu pomocy społecznej 

w latach 2016-2020 

 

 
Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

Wykres poniżej wyraźnie ukazuje znaczny wzrost poniesionych kosztów przez 

gminę Rychtal na dopłatę za pobyt osób w domach pomocy społeczne. Wysokość 

kosztów, które gmina ponosi na w/w świadczenie zależy od liczby osób umieszczonych 

w domach pomocy społecznej, kosztów średniego miesięcznego utrzymania 

mieszkańca w w/w domu oraz od możliwości finansowych danego podopiecznego i 

jego najbliższej rodziny. W latach 2018- 2019 liczba osób przebywających w DPS nie 

zmieniła się, natomiast koszty pobytu znacznie wzrosły. 

Mniejsze koszty w minionym roku są wynikiem mniejszej liczby osób przebywających w 

DPS. 

Wykres 50. Wysokość poniesionych kosztów przez gminę Rychtal na dopłatę za pobyt osób w 

domach pomocy społecznej w latach 2016-2020 
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Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 Obszary problemowe 

W oparciu o wnioski wynikające z analizy sytuacji, wyróżniono najważniejsze obszary 

problemowe w dziedzinie planowania strategicznego, tj.: 

 występowanie na terenie gminy Rychtal zjawiska starzejącego się 

społeczeństwa; 

  ryzyko izolacji najstarszych mieszkańców gminy Rychtal oraz wykluczenia ich z 

życia społecznego, 

  obecność barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych; 

  ryzyko wykluczenia osób niepełnosprawnych z życia społecznego. 

 

CEL STRATEGICZNY III 

Zintegrowany system pomocy osobom starszym i osobom niepełnosprawnym 

Grupa docelowa: 

Osoby starsze i osoby niepełnosprawne, które: 

- mają problemy z długotrwałą i przewlekłą chorobą 

- mają problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego 

- znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

- rodziny osób starszych i osób niepełnosprawnych sprawujące opiekę 

 

CELE OPERACYJNE 

Cel operacyjny nr 1 

Aktywizacja społeczna osób starszych zagrożonych izolacją społeczną 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Organizacja zajęć edukacyjnych, 

mających na celu rozwijanie i 

kompetencji i umiejętności 

seniorów (wykłady, spotkania, 

warsztaty) 

Liczba seniorów uczestniczących w 

zajęciach edukacyjnych 

116 457,00 zł

155 981,00 zł

227 942,00 zł

246 482,00 zł

218 963,00 zł
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2 Integracja i aktywizacja społeczna 

seniorów  

Liczba osób starszych uczestniczących 

w zajęciach w Klubie Seniora 

3  Organizacja zajęć rekreacyjno-

sportowych oraz kulturalnych o 

charakterze integrującym dla osób 

starszych 

Liczba podjętych działań  

4.  Zacieśnianie współpracy instytucji i 

organizacji działających na rzecz 

osób starszych 

Liczba działań podjętych we 

współpracy z organizacjami na rzecz 

osób starszych 

5 Edukacja i promowanie zdrowego 

i aktywnego stylu życia wśród osób 

starszych 

Liczba uczestników działań 

edukacyjnych oraz liczba działań 

edukacyjnych 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG Placówki oświatowe, GBP, 

GOK, organizacje, 

stowarzyszenia 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

 

Cel operacyjny nr 2 

Usprawnienie instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego systemu wsparcia dla osób 

starszych  

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Udzielanie pomocy materialnej i 

niematerialnej osobom w wieku 

poprodukcyjnym  

Liczba osób w wieku objęta pomocą 

materialną i niematerialną 

2 Podniesienie jakości i dostępności 

usług opiekuńczych dla osób 

starszych  

Liczba osób starszych objęta usługami 

opiekuńczymi 

3.  Kierowanie do placówek osób 

wymagających opieki 

całodobowej 

Liczba osób skierowanych do DPS, ZOL 

4 Prowadzenie akcji 

informatycznych w zakresie 

bezpieczeństwa osób starszych 

Liczba podjętych akcji informatycznych 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG KP, DPS, ZOL Środki własne, budżet 

państwa 

 

Cel operacyjny nr 3 

Tworzenie oraz organizacja warunków i możliwości pełnego udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym 
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Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Zabezpieczenie potrzeb bytowych 

osób niepełnosprawnych – 

zapewnienie pomocy materialnej i 

niematerialnej 

Liczba osób niepełnosprawnych objęta 

pomocą materialną i niematerialną 

2 Wspieranie osób 

niepełnosprawnych poprzez 

likwidację barier 

architektonicznych 

Liczba działań mających na celu 

wsparcie osób niepełnosprawnych 

poprzez likwidację barier 

architektonicznych 

3 Stworzenie warunków do integracji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

poprzez organizację imprez 

sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych lub turystycznych 

Liczba zorganizowanych integracyjnych 

przedsięwzięć o charakterze sportowym, 

rekreacyjnym lub turystycznym dla osób 

niepełnosprawnych 

4 Udzielenie pomocy materialnej na 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 

ortopedycznego 

Liczba osób, którym przyznana została 

pomoc 

5 Wsparcie rodziców w zakresie 

akceptacji niepełnosprawności 

oraz długotrwałej choroby dzieci 

Liczba rodzin korzystającej z tej formy 

wsparcia 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, UG PCPR, organizacje, 

stowarzyszenia, ośrodek 

zdrowia, placówki 

oświatowe, GOK, GBP 

Środki własne, budżet 

państwa, PFRON, środki 

europejskie 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Integracja osób starszych i osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

2. Zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkana, zmniejszenie liczby osób 

kierowanych do domów pomocy społecznej. 

3. Likwidacja lub ograniczenie barier architektonicznych.  

4. Pobudzanie aktywności osób starszych i osób niepełnosprawnych. 

 

 

2.4. OBSZAR PRIORYTETOWY IV 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH I RODZIN 

OSÓB UZALEŻNIONYCH 

 

Alkoholizm jest problemem zdrowotnym i społecznym. Problem alkoholowy 

(alkoholizm) – według WHO (World Health Organization) to ,,wszelki sposób picia, który 

wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy 
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obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na 

czynniki, które do tego prowadzą”53. Specjaliści z różnych profesji poszukują sposobu 

rozwiązywania tego problemu. Chcą poznać przyczyny powstawania alkoholizmu i 

działania, które mogłyby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego zjawiska. Uzależnienie 

od alkoholu jest uznawane za chorobę spełniając trzy zasadnicze kryteria. Pierwsze 

kryterium dotyczy naruszonej równowagi między zdrowiem, a patologią. Drugim 

kryterium jest swoista etiologia uzależnienia. Jako trzeci wskaźnik choroby są to zmiany 

patologiczne, w których obecny jest czynnik fizyczny. 

Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz na podstawie danych szacunkowych 

PARPA, można szacować, iż liczba uzależnionych od alkoholu w Polsce wynosi 600-800 

tys., z czego 80% stanowią mężczyźni. Z kolei populacja osób pijących ryzykownie i 

szkodliwie szacowana jest w Polsce na około 2-3 mln osób. Dorośli członkowie rodzin 

alkoholowych tj. takich, gdzie nadużywanie alkoholu zaburza życie rodzinne, stanowią 

w Polsce populację liczącą 1,5-2 mln osób. Dzieci i młodzież w rodzinach 

alkoholowych to w Polsce populacja licząca 1,5-2 mln osób.  

Działania podejmowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal wynikają między innymi z przyjętego 

Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na 2020 rok oraz Uchwałą Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.  

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom odgrywają również 

podejmowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Rychtal, w ramach przysługujących jej uprawnień, działania. 

Według stanu na koniec 2020 roku Komisja liczyła 4 członków. W 2020 roku 

przeprowadzili oni rozmowy z 24 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z 8 członkami 

rodziny. Dane dotyczące działań GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób 

uzależnionych w latach 2016-2020 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 18. Działania GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób uzależnionych w 

latach 2016-2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób uzależnionych z którymi 

przeprowadzono rozmowy. 
22 24 18 18 24 

Liczba osób, w stosunku, do których gminna 

komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia 

od alkoholu. 

1 2 1 0 0 

                                                           
5 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92. 

 

https://bip.rychtal.pl/download/attachment/694/108.pdf
https://bip.rychtal.pl/download/attachment/694/108.pdf
https://bip.rychtal.pl/download/attachment/694/108.pdf
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Liczba osób, wobec których gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego. 

1 2 1 0 0 

Źródło: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Na terenie Gminy funkcjonuje jeden punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin. Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal czynny jest w 

każdy 2 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 - 17:00 w Świetlicy Środowiskowej w 

Rychtalu ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal. Dyżur w punkcie pełnią członkowie 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Łączną wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 

2016-2020 przedstawia wykres poniżej. 

  

Wykres 51. Wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2016-2020 

 
Źródło: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w latach 2016-2019 

wydatkowano kwotę 1 000,00 złotych. Środki te zostały przeznaczone na działania 

edukacyjne, warsztaty dla młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających. W 2020 roku zakupiono narkotesty na kwotę 1 889,00 zł. 

Na przestrzeni lat 2016-2020 alkoholizm jako powód udzielenia pomocy i wsparcia 

z pomocy społecznej znajdował się na ósmym miejscu pod względem liczby rodzin, 

którym udzielono pomocy i wsparcia, co przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 52.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w latach 

2016-2020 
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Źródło: Opracowane na podstawie sprawozdań GOPS w Rychtalu 

 

Z danych przedstawionych powyżej wyraźnie widać wzrost osób uzależnionych, wzrost 

środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych a także liczby osób, którym udzielona 

została pomoc i wsparcie z pomocy społecznej. 

 

Obszary problemowe  

W oparciu o wnioski wynikające z prezentowanej powyżej analizy wyróżniono 

najważniejsze obszary problemowe w dziedzinie planowania strategicznego, tj.: 

 spożywanie alkoholu z dużą częstotliwością wskazującą na ryzyko uzależniania 

lub uzależnienie wśród znacznej części dorosłych mieszkańców;  

  ryzyko wzrostu liczby osób spożywających alkohol w sposób problemowy;  

 zagrożenie wystąpienia przemocy w rodzinach dotkniętych problemami 

uzależnień. 

 

CELE OPERACYJNE 

Cel operacyjny nr 1 

Udoskonalenie systemu pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Kierowanie do sądów wniosków o 

zobowiązanie osób uzależnionych 

do podjęcia leczenia 

odwykowego 

Liczba wniosków skierowanych do sądu 

2 Prowadzenie punktu informacyjno-

konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

Liczba udzielonych porad dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

3  Udzielanie pomocy materialnej 

rodzinom z problemami 

Liczba rodzin, którym została udzielona 

pomoc materialna 
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uzależnienia po przeprowadzeniu 

wywiadów środowiskowych 

4 Współpraca międzyinstytucjonalna 

w zakresie udzielania pomocy 

osobom uzależnionym i ich 

rodzinom w obszarze leczenia 

uzależnień 

Liczba działań podjętych w ramach 

współpracy międzyinstytucjonalnej w 

obszarze leczenia uzależnień 

5 Organizowanie szkoleń dla 

członków Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innych 

grup zawodowych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

Liczba uczestników zorganizowanych 

szkoleń z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień 

6 Kierowanie osób potrzebujących 

pomocy do wyspecjalizowanych 

placówek leczenia uzależnień 

Liczba osób skierowanych do 

wyspecjalizowanych placówek leczenia 

uzależnień 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKPRA UG, KP, placówki 

oświatowe, ośrodek 

zdrowia 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

 

Cel operacyjny nr 2 

Wdrożenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od 

alkoholu 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Realizacja w szkołach programów 

profilaktycznych 

rekomendowanych przez PARPA. 

ORE związanych z tematyką 

uzależnień 

Liczba uczestników rekomendowanych 

programów profilaktyki 

2 Realizacja w szkołach warsztatów i 

innych form edukacyjnych 

uwzględniających zagadnienia 

dotyczące uzależnień 

Liczba uczestników warsztatów i innych 

form edukacyjnych 

3  Organizowanie działań 

promujących wśród dzieci i 

młodzieży zdrowy styl życia i życie 

wolne od uzależnień 

Liczba uczestników działań 

promujących zdrowy styl życia i życie 

wolne od uzależnień 
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Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKPRA UG, KP, placówki 

oświatowe, ośrodek 

zdrowia 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

 

 

Cel operacyjny nr 3 

Podniesienie świadomości społecznej na temat negatywnych skutków uzależnień 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Upowszechnianie materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących uzależnień 

Liczba rozpowszechnionych materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących uzależnień 

2 Podnoszenie poziomu wiedzy 

kadry pomocy społecznej oraz 

pracowników placówek 

oświatowych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

Liczba pracowników pomocy 

społecznej oraz pracowników placówek 

oświatowych uczestniczących w 

szkoleniach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom 

3 Utrwalanie postaw abstynenckich 

poprzez realizację działań 

polegających na promowaniu 

zdrowego stylu życia 

Liczba działań podjętych w celu 

promowania wśród mieszkańców 

zdrowego stylu życia 

   

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKPRA UG, KP, GOK, GBP, 

placówki oświatowe, 

ośrodek zdrowia 

Środki własne, budżet 

państwa, środki 

europejskie 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Zwiększenie oferty wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie uzależnień, 

wybieranie zdrowego stylu życia. 

3. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie udzielania pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

 

 

2.5. OBSZAR PRIORYTETOWY V 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W polskim porządku prawnym charakterystykę i definicję zjawiska przemocy w 

rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 
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r. Idąc za definicją „przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste” członków danej rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących i 

gospodarujących ze sprawcą tego rodzaju zachowań „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”6. W Kodeksie Karnym (art. 207 K.K.), odnotowano pojęcie 

,,znęcania się” fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub ,,inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny”7. 
Cechy przemocy w rodzinie: 

 ● INTENCJONALNOŚĆ – zamierzone działanie, mające na celu kontrolowanie i 

podporządkowanie sobie osoby doznającej przemocy w rodzinie, 

 ● NIERÓWNOWAGA SIŁ – zdecydowana przewaga jednej ze stron w relacji (fizyczna 

również, ale przede wszystkim psychiczna),  

● POWODOWANIE CIERPIENIA I BÓLU – narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. 

Doświadczanie cierpienia i bólu powoduje, że ofiara traci zdolność do samoobrony,  

● NARUSZANIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH – sprawca wykorzystując przewagę sił 

narusza podstawowe prawa (np. do stanowienia o sobie, nietykalności cielesnej, 

godności itp.). 

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

wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar 

tej przemocy zawarte zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025 

przyjętego uchwałą Nr XXVII/174/2020 29 grudnia 2020 roku. 

Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy sześć filarów: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

3. Zespół Interdyscyplinarny; 

4. Procedura Niebieskiej Karty; 

5. Wymiar Sprawiedliwości; 

6. inne instytucje świadczące interdyscyplinarną pomoc. 

System ten zapewnia sprawną komunikację i wzajemne wspieranie się podmiotów                            

w działaniach zmierzających w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w 

szczególności   w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę i umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, która 

reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu 

                                                           
6 5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 218, art. 2, pkt.2 
7 J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka., Wydawnictwo Edukacyjne ,,Parpamedia”, 

Warszawa 1999, s. 21. 
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niesienie pomocy pokrzywdzonym i przeciwdziałania zjawisku przemocy. W pracach 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu biorą udział przedstawiciele pomocy 

społecznej, prokuratury, policji, szkoły, opieki zdrowotnej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej, kurator oraz 

prokurator. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, które zajmują się pracą 

z konkretnymi rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. Jest to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia 

rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie 

planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. 

 

Tabela 19.  Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016-2020 

Działania Zespołu 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Liczba posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

5 5 9 6 8 

Liczba pism skierowanych do 

prokuratury 

2 1 3 0 0 

Liczba pism skierowanych do 

sądu 

0 0 0 1 0 

Liczba pism skierowanych do 

GKPiRPA 

3 1 3 1 0 

Liczba Niebieskich Kart 

wpływających do Zespołu 

5 2 8 5 5 

Liczba prowadzonych 

procedur Niebieskiej Karty 

11 8 12 10 12 

Liczba zamkniętych procedur 

Niebieskie Karty 

4 3 7 3 8 

 

Najmniej „Niebieskich kart” wpłynęło 2017 roku, najwięcej w 2018 roku, w 

pozostałych latach liczba utrzymywała się na tym samym poziomie. Ilość 

prowadzonych kart w latach 2016-2020 utrzymuje się pomiędzy 8 a 12. 

W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 

posiedzeń grup roboczych. 

W 2020 roku pomocą zespołów interdyscyplinarnych objęto 39 osób, w tym 13 

kobiet i 14 mężczyzn, zakończono 8 procedur z czego 5 z powodu ustania przemocy 

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast 

3 zakończono z powodu braku zasadności podejmowania działań.   

Pomocą w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 

socjalnego oraz zawodowego i rodzinnego udzielono łącznie 15 osobom. 

 

Obszary problemowe 

W oparciu o wnioski wynikające z prezentowanej analizy wyróżniono najważniejsze 

obszary problemowe w dziedzinie planowania strategicznego, tj.: 

 występowanie na terenie gminy Rychtal problemu przemocy w rodzinie. 
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CELE OPERACYJNE 

Cel operacyjny nr 1 

Udoskonalenie systemu wspierającego osoby doznające oraz stosujące przemoc, 

stały monitoring zjawiska przemocy w rodzinie 

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 

1 Udzielanie pomocy w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba uruchomionych procedur 

„Niebieskie Karty” 

2 Organizacja szkoleń dla członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego z 

zakresu przepisów prawa 

regulujących problematykę 

przemocy w rodzinie oraz 

procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba uczestników szkoleń z zakresu 

przepisów prawa regulujących 

problematykę przemocy w rodzinie oraz 

procedury „Niebieskie Karty” 

3  Bezpośrednia pomoc osobom w 

sytuacji przemocy w rodzinie, w 

tym interwencja kryzysowa, 

udzielenie schronienia, pomocy 

psychologicznej i prawnej 

Liczba osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, którym została 

udzielona bezpośrednia pomoc w 

postaci interwencji kryzysowej, 

schronienia, pomocy psychologicznej i 

prawnej 

4 Udzielenie pomocy i wsparcia 

osobom doznającym i stosującym 

przemoc, w postaci konsultacji w 

zakresie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i 

socjalnego 

Liczba osób objętych pomocą i 

wsparciem w zakresie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i 

socjalnego 

5 Kierowanie do udziału w 

programach korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

Liczba osób stosujących przemoc, 

skierowanych do udziału w programach 

edukacyjno-korekcyjnych 

 

6 Monitorowanie i diagnozowanie 

zjawiska przemocy w rodzinie 

Liczba działań podjętych w celu 

diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, GKRPA UG, KP, ośrodek zdrowia, 

placówki oświatowe 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

 

Cel operacyjny nr 2 

Promowanie wychowania bez przemocy oraz podniesienie świadomości społecznej 

dotyczącej konieczności reagowania na obserwowane jej przejawy 

  

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji celu 
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1 Realizacja działań mających na 

celu podniesienie świadomości 

społecznej na temat przemocy w 

rodzinie 

Liczba zrealizowanych działań 

mających na celu podniesienie 

świadomości społecznej na temat 

przemocy w rodzinie 

2 Organizacja szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy dla 

pracowników instytucji 

publicznych 

Liczba pracowników instytucji 

publicznych uczestniczących w 

szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 

przemocy 

3  Monitoring przebiegu zmian w 

rodzinach dotkniętych przemocą 

w ramach realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 

Liczba działań podjętych w celu 

monitoringu przebiegu zmian w 

rodzinach dotkniętych przemocą 

4 Rozwijanie współpracy 

międzyinstytucjonalnej na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Liczba podjętych działań na rzecz 

przemocy w rodzinie przy współpracy 

międzyinstytucjonalnej 

5   

 

Wdrażanie 

Podmioty odpowiedzialne Podmioty współpracujące Źródła finansowania 

GOPS, ZI GKRPA, KP, UG, placówki 

oświatowe 

Środki własne, budżet 

państwa 

 

Przewidywane efekty działań 

1. Wzrost świadomości społecznej na temat występowania zjawiska przemocy w 

rodzinie oraz reagowania na zjawisko przemocy. 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej. 

3. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

3.  ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jako narzędzie pomocnicze pozwoli na pogłębioną ocenę 

otoczenia planowanych w przedmiotowej strategii kierunków działań.  

Zastosowana technika analityczna SWOT oparta została na czynnikach mających 

wpływ na rozwój sfery społecznej pogrupowanych w cztery kategorie czynników 

strategicznych:  

*S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obszaru,  

*W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obszaru,  

*O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę 

korzystnej zmiany,  
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*T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  
 

Mocne strony Słabe strony 

1. Organizacja wydarzeń integrujących 

społeczeństwo lokalne 

2. Współpraca międzyinstytucjonalna 

w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych 

3. Spadek wskaźnika deprywacji 

lokalnej 

4. Spadek liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej 

5. Duża wiedza i kompetencja 

pracowników pomocy społecznej 

chęć podnoszenia kwalifikacji 

6. Znajomość problemów społeczności 

lokalnej 

7. Współpraca ośrodka pomocy z 

Powiatowym Urzędem Pracy 

(organizacja prac interwencyjnych, 

społecznie użytecznych) 

 

1. Wzrost udziału osób starszych w 

ogólnej liczbie ludności  

2. Utrzymujący się problem ubóstwa, 

niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby czy bezrobocia 

jako najczęstszych powodów 

korzystania z pomocy społecznej 

3. Ograniczona i zbyt mała liczba 

powstających nowych miejsc pracy 

4. Brak wystarczającej ilości lokali 

mieszkalnych typu socjalne, 

komunalne do realizacji wszystkich 

wniosków o najem lokali  

5. Ograniczona ilość środków 

finansowych w stosunku do potrzeb 

 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie środków unijnych na 

rozwój gminy 

2. Wznowienie działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury 

3. Wzrost aktywności i integracji osób 

starszych – utworzenie Klubu Seniora 

4. Aktywizacja społeczna 

mieszkańców, rozwój fizyczny i 

sportowy 

5. Utworzenie pierwszego żłobka na 

terenie gminy Rychtal  

 

 

1. Niekorzystne tendencje 

demograficzne (migracje 

zarobkowe, niż demograficzny, 

starzenie się społeczeństwa) 

2. Wzrost zapotrzebowania na 

placówki opieki całodobowej, 

zakłady opiekuńczo-lecznicze dla 

osób starszych 

3. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

opiekuńcze 

4. Dziedziczenie uzależnienia od 

pomocy społecznej 

5. Wzrost osób spożywających alkohol 

w sposób problemowy 

6. Wzrost problemów opiekuńczo-

wychowawczych w rodzinach, 

zaburzenie więzi rodzinnych 

7. duże obciążenie zawodowe 

pracowników pomocy społecznej 
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4. MISJA I WIZJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

WIZJA GMINY RYCHTAL 

Gmina Rychtal to miejsce zapewniające jej mieszkańcom warunki do 

dobrego życia i samorealizacji a także pokonywania trudności, ubóstwa lub 

wykluczenia. 

Droga do budowania wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy Rychtal 

prowadzi przez współpracę, kształcenie, mobilność i otwartość. 

 

 

MISJA GMINY RYCHTAL 

Zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców i wzmocnienie potencjału 

społeczności, zasobów instytucji i organizacji oraz ich efektywne 

wykorzystanie dla osiągnięcia w latach 2020-2030 spójności społecznej i 

poprawy jakości życia w Gminie Rychtal 

ADRESACI DZIAŁAŃ 

Mieszkańcy Gminy Rychtal, ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

trudnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

5. ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI STRATEGII 

Zakłada się, że realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 przyniesie: 

 Stałą i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb oraz ich stałym monitoringiem; 

 Wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych 

podmiotów niż ośrodek pomocy społecznej oraz poprawę i wymianę informacji 

pomiędzy tymi podmiotami; 

 Zwiększenie udziału mieszkańców gminy, stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych w tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających jakość 

życia; 

 Wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin w tym na rzecz najbliższego 

otoczenia lokalnego; 

 Wzrost atrakcyjności Gminy Rychtal jako miejsca przyjaznego rodzinom z 

dziećmi i seniorom; 

 Poprawę sytuacji osób przeżywających trudności, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

6. RAMY FINASOWE 

Realizacja poszczególnych celów wymienionych w Strategii będzie uzależniona 

od posiadanych środków Gminy, środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych a 
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także od zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i mieszkańców gminy na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. 

Przewiduje się następujące źródła finansowania celów zawartych w Strategii:  

 środki własne pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań 

własnych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach 

ujętych w strategii;  

  środki przekazane gminie z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez 

administrację rządową (dotacje); 

 środki na dofinansowanie do zadań własnych 

 projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej;  

 środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). 

Tabele poniżej pokazują planowane środki finansowe, które zostaną 

zaangażowane do realizacji kierunków działań zawartych w niniejszej Strategii. 

Przedstawione środki finansowe obejmują wydatki w pomocy społecznej i innych 

obszarach polityki społecznej w budżecie gminy (zadania własne, dofinansowania do 

zadań własnych i zadania zlecone). 

W prognozie na lata 2021-2030 zastosowano średnią wzrostu 2 % w skali roku 

wydatków na pomoc społeczną przewidywanego na podstawie danych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

 

rok Wysokość środków finansowych w zakresie pomocy społecznej i 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 

2019 752 717,92 

2020 668 395,69 

2021 702 163,60 

rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie pomocy społecznej i 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 

2022 716 206,87 

2023 730 531,01 

2024 745 141,63 

2025 760 044,47 

2026 775 245,35 

2027 790 750,26 

2028 806 565,27 

2029 822 696,57 

2030 839 150,50 

 

rok Wysokość środków finansowych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

2019 69 186,00 

2020 73 379,00 
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2021 76 100,00 

rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

2022 77 622,00 

2023 79 174,44 

2024 80 757,92 

2025 82 373,07 

2026 84 020,53 

2027 85 700,94 

2028 87 414,95 

2029 89 163,24 

2030 90 946,50 

 

rok Wysokość środków finansowych w zakresie edukacyjnej opieki 

wychowawczej rodziny 

2019 4 897 925,93 

2020 5 555 714,53 

2021 5 666 828,82 

rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie edukacyjnej opieki 

wychowawczej rodziny 

2022 5 780 165,39 

2023 5 895 768,70 

2024 6 013 684,07 

2025 6 133 957,76 

2026 6 256 636,91 

2027 6 381 769,65 

2028 6 509 405,04 

2029 6 639 593,14 

2030 6 772 385,00 

 

6. MONITORING 

Monitoring to „sprawdzenie osiągniętych wyników w odniesieniu do 

określonych wcześniej oczekiwań. Obejmuje systematyczne zbieranie informacji o 

użytych zasobach i uzyskanych efektach” 8. 

Dane z monitoringu posłużą do oceny skuteczności i efektywności realizacji 

działań. W przypadku stwierdzenia odchyleń stanu obecnego od zakładanego będą 

formułowane wnioski co do wprowadzenia zmian. Dzięki monitoringowi możliwe 

będzie wczesne wykrywanie ewentualnych błędów i reagowanie na nie a także 

dostosowanie zapisów strategii, aby osiągnąć zamierzony efekt. 

Za monitoring odpowiedzialne będą podmioty wskazane jako realizatorzy 

poszczególnych działań z obszarów priorytetowych, natomiast podmiotem 

                                                           
8 „Strategia rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny. Część praktyczna”, koordynacja i 

redakcja naukowa: prof. Dr hab. Waldemar Paruch. Wydawca: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Lublin 2020, str. 188 
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koordynującym działania i przedstawiającym informacje o stanie realizacji Strategii 

będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, zgodnie z art. 110 pkt. 4 

ustawy o pomocy społecznej.  Monitoring służyć będzie: ocenie postępu realizacji 

poszczególnych celów szczegółowych, korygowaniu działań, jeśli nie przynoszą 

zamierzonych efektów, okresowej aktualizacji do zmian zachodzących w otoczeniu, 

jak i w samym społeczeństwie oraz wczesnemu diagnozowaniu trudności i 

nieprawidłowości. 

Co rok do końca kwartału roku bieżącego będzie opracowywane sprawozdanie za 

rok poprzedni z realizacji działań odzwierciedlające kumulatywne osiągnięcie 

wskaźników oraz kumulatywne wykorzystanie ram finansowych.  

 

7. EWALUACJA 

Ewaluacja to „badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest 

oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (skuteczności, 

efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości efektów wdrażania 

interwencji publicznych”9.  

Ewaluacja jest źródłem wiedzy niezbędnej do sformułowania pogłębionych ocen 

wdrażania strategii. 

Ewaluacja posłuży samorządowi Gminy Rychtal w ocenie realnej sytuacji i stanu 

rozwiązywania problemów społecznych w gminie a także będzie pomocnym 

narzędziem pomagającym w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących 

kształtu polityki i pomocy społecznej w gminie Rychtal w kolejnych latach. 

 

Tabela 20.   Kryteria ewaluacji 

 

Trafność 
czy przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z potrzebami, które mają być 

zaspokojone, czy problemami, jakie mają zostać rozwiązane 

 

Skuteczność 
porównanie faktycznych produktów, rezultatów oraz 

oddziaływanie z wcześniejszymi przewidywaniami 
 

Efektywność 

zweryfikowanie czy powyższe osiągnięcia są adekwatne   

do poniesionych nakładów 
 

Użyteczność 
sprawdzenie czy wyniki projektu okazały się rzeczywiście 

korzystne dla jego odbiorców. 
 

Trwałość 
dostarczenie informacji na temat szans trwania efektów przedsięwzięcia 

w perspektywie średnio- i długookresowe 

 

 

7.1. ZAKRES EWALUACJI  

Ewaluacji podlegać będzie: 

 materiał empiryczny, który stanowi podstawę do analiz i ocen; 

 ocena skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości.  

 

7.2. SPOSÓB EWALUACJI  

Proces ewaluacji strategii realizowany jest etapowo 

                                                           
9 Tamże, str. 188 
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 Ewaluacja ex-ante (przed rozpoczęciem) przeprowadzona została w trakcie 

planowania strategii. W fazie przygotowania zdiagnozowano potrzeby i 

oczekiwania mieszkańców, określono silne oraz słabe strony, szanse i zagrożenia 

(analiza SWOT). 

 Ewaluacja mid-term (w połowie realizacji) przeprowadzona w połowie 

wdrażania strategii (z uwzględnieniem corocznych raportów z monitoringu). Ma 

ona za zadanie ocenę adekwatności programu do lokalnych potrzeb oraz 

adekwatności podejmowanych działań w stosunku do realizacji przyjętych 

celów. W wyniku działań monitoringowo –ewaluacyjnych w połowie realizacji 

strategii zostanie przeprowadzona analiza realizacji przyjętych działań w 

zakresie czasu ich realizacji, źródeł finansowania, występowania problemów 

oraz zagrożeń dalszej realizacji. Ewaluacja i monitoring pozwoli między innymi 

na aktualizację diagnozy oraz weryfikację założeń strategii. 

 Przez cały okres realizacji strategii prowadzona będzie ewaluacja on-going 

czyli ewaluacja bieżąca. Zebrane w ich toku informacje przyczynią się do 

identyfikacji oraz zapobiegania występującym problemom. 

 Ewaluacja ex-post (po zakończeniu) przeprowadzona jest po zakończeniu 

realizacji strategii. Ma ona za zadanie ocenę adekwatności programu do 

lokalnych potrzeb. Zebrane informacje dadzą odpowiedź na pytanie czy i do 

jakiego stopnia cele strategii były odpowiednie do zmieniających się potrzeb i 

priorytetów na poziomie gminy. Ewaluacja dostarczy także informacji na 

potrzeby planowania strategii i w kolejnych latach. 

7.3. NARZĘDZIA EWALUACJI  

Wykorzystane zostaną następujące metody i techniki badawcze: 

 

 metody ilościowe – pozwolą na gromadzenie i analizę informacji liczbowych, 

poznanie częstości występowania danego zjawiska oraz poznanie poziomu 

zależności, jakie występują pomiędzy różnymi danymi; 

 obserwacja; 

 technik: ankiety, zestawienia danych (np. ilość świadczeniobiorców, ilość usług, 

koszty); 

 narzędzia: wykresy, tabele, diagramy. 

 

7.4. OKRES EWALUACJI  

W ramach końcowej ewaluacji Strategii zostanie przygotowany raport 

zawierający obiektywną ocenę założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem 

stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności jak również użyteczności podjętych 

działań w ramach Strategii. 

Końcowa ewaluacja pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie „Czy realizacja 

działań określonych w Strategii pozwoliła na efektywne rozwiązywanie problemów 

społecznych?” 
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8. ANALIZA RYZYKA 

Ze względu na możliwe wystąpienie uwarunkowań, które utrudnią lub uniemożliwią 

skuteczne i prawidłowe wdrożenie przyjętych celów strategii należy przeprowadzić 

analizę ryzyka. 

Analiza ryzyka pozwala na skuteczne zarządzanie procesem wdrażania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal i podjęcie działań 

zapobiegawczych, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Poniżej w formie tabelarycznej analizy ryzyk Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. 

 

Tabela 22. Analiza ryzyk Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal 
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IV. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

Instytucja jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu jest 

aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy 

Rychtal, współpracuje z różnymi podmiotami z obszaru pomocy społecznej. W myśl 

ustawy o pomocy społecznej, podejmowane działania powinny doprowadzić, w 

miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się objętych nią osób i rodzin oraz 

do ich integracji ze środowiskiem. W Strategii zostały sformułowane główne kierunki 

działań w rozwiązywaniu występujących problemów społecznych:  

 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Wspieranie rodziny 

 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów osób uzależnionych i rodzin osób 

uzależnionych 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zapisy zawarte w Strategii realizowane będą zgodnie z wymienionymi działaniami oraz 

w zależności od pozyskanych środków finansowych. Strategia jest dokumentem 

otwartym. Będzie podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom, 

które będą związane ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno – ekonomiczną, 

zidentyfikowanymi potrzebami mieszkańców i wymogami prawa. 

Realizacja niniejszej strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia 

wszystkich mieszkańców gminy Rychtal, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
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2016-2020. 

Wykres 23. Liczba osób, którym przyznano posiłek w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

Wykres 24. Wysokość poniesionych kosztów na posiłki w latach 2016-2020 przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem na środki własne i dotacje 

Wykres 25. Liczba osób, korzystających z zasiłku celowego w formie zakupu żywności w ramach 

programu wieloletniego („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w 

domu”) w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

Wykres 26. Wysokość poniesionych kosztów na wypłaty zasiłków celowych w ramach 

programu wieloletniego („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i w 

domu”) w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu z podziałem 

na środki własne i dotacje 
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Wykres 27.  Liczba przyznanych świadczeń w latach 2016-2020 

Wykres 28.  Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2016-2020 

Wykres 29.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności w 

latach 2016-2020. 

Wykres 30. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie według płci na 

przestrzeni lat 2016-2020 

Wykres 31. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w latach 2016-2020 

Wykres 32. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Rychtal w latach 2016-

2020 z podziałem na wiek 

Wykres 33.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 

2016-2020. 

Wykres 34. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej w latach 2015-2020 

Wykres 35. Koszty własne związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w latach 

2016-2020 

Wykres 36. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w latach 2016-2020. 

Wykres 37.Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony 

macierzyństwa w latach 2016-2020. 

Wykres 38. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności w 

latach 2016-2020. 

Wykres 39. Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń 

Wykres 40. Liczba wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

Wykres 41. Kwota wypłaconych świadczeń z programu „Dobry start” w roku 2016-2020 

Wykres 42. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

Wykres 43. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w latach 2016-2020 

Wykres 44. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach 

2016-2020. 

Wykres 45. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności na przestrzeni 

lat 2016-2019 z podziałem na płeć 

Wykres 46. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym 

Wykres 47.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

w latach 2016-2020. 

Wykres 48.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby w latach 2016-2020 

Wykres 49. Liczba osób, którym gmina Rychtal dopłaciła za pobyt w domu pomocy społecznej 

w latach 2016-2020 

Wykres 50. Wysokość poniesionych kosztów przez gminę Rychtal na dopłatę za pobyt osób w 

domach pomocy społecznej w latach 2016-2020 

Wykres 51. Wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2016-2020 

Wykres 52.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w latach 

2016-2020 

 

3. SPIS TABEL  

Tabela1. Liczba mieszkańców gminy Rychtal z podziałem na sołectwa i płeć w latach 2015-

2019 

   Tabela 2. Ilość wpisów działalności gospodarczej 
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Tabela 3. Ilość klas / oddziałów oraz dzieci / uczniów w placówkach oświatowych, dla którym 

organem prowadzącym jest Gmina Rychtal 

Tabela 4. Wydatki na oświatę lata 2016-2020 subwencja oświatowa i środki własne 

   Tabela 5. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym udzielone w latach 2016 - 2020 

Tabela 6. Koszty dowozu dzieci do placówek specjalistycznych 

Tabela 7. Struktura wydatków GOPS lata 2016-2020 wg źródeł finansowania 

Tabela 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

Tabela 9. Liczba kobiet korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

Tabela 10. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń 

Tabela 11. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2016-2020 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rychtalu 

Tabela 12.  Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2020 

Tabela 13. Liczba osób, którym przyznano zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe 

oraz kwota świadczeń na przestrzeni lat 2016-2020 

Tabela 14.  Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz 

dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na 

przestrzeni lat 2016-2020 

Tabela 15. Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. 

(Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca.) 

Tabela 16. świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. 

Tabela17. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2016-2020 

Tabela 18. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej oraz ilość dzieci w pieczy 

zastępczej 

Tabela 19. Działania GKPiRPA Gminy Rychtal podejmowane wobec osób uzależnionych w 

latach 2016-2020 

Tabela 20.  Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016-2020 

Tabela 21.  Kryteria ewaluacji 

Tabela 22. Analiza ryzyk Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na 

lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

Harmonogram przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych 

Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z pespektywą do 2030  

 

Załącznik nr 2 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na 

lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

Zarządzenie Nr 21/2021 Gminy Rychtal z dnia12 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu 

ds. opracowywania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

Załącznik nr 3 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na 

lata 2021-2028 z perspektywą do 2030  

Ankieta 
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Załącznik nr 1 

do Gminnej Strategii Rozwiązywania  

Problemów Społecznych Gminy Rychtal  

na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

 

HARMONOGRAM OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH GMINY RYCHTAL NA LATA 2021-2028 

Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 

ETAP ZADANIA JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

TERMIN 

REALIZACJI 

I Powołanie zespołu ds. 

opracowywania, wdrażania, 

ewaluacji i monitoringu strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych 

Wójt Gminy Rychtal  marzec 2021  

Opracowanie i przyjęcie prac 

zespołu nad opracowaniem 

strategii 

Wójt Gminy Rychtal marzec 2021 

II 

 

Zebranie i analiza danych do 

części diagnostycznych 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal  

kwiecień 

2021 

Przeprowadzenie i analiza 

wyników badania ankietowego 

mającego n celu pozyskanie 

opinii mieszkańców oraz 

instytucji o lokalnych 

uwarunkowaniach i 

problemach, a także 

oczekiwaniach i potrzebach 

społecznych 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

kwiecień 

2021 

Opracowanie diagnozy 

problemów i potrzeb 

społecznych z udziałem 

społeczności lokalnej 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

kwiecień 

2021 

Przeprowadzenie analizy SWOT 

podczas spotkania 

konsultacyjnego 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

kwiecień 

2021 

III Opracowanie z udziałem 

społeczności lokalnej założeń, 

Zespół ds. 

opracowywania 

maj 2021 
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wizji, misji, celów strategicznych i 

operacyjnych, działań i 

harmonogramu ich realizacji. 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

Opracowanie planu wdrożenia 

strategii, jej monitoringu i 

ewaluacji oraz wskaźników 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

maj 2021 

IV Konsultacje społeczne projektu  

Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

maj/czerwiec 

2021 

V Sporządzenie raportu z 

przeprowadzonych konsultacji 

społecznych oraz opracowanie 

Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal uwzględniającej 

rezultaty przeprowadzonych 

konsultacji społecznych 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

czerwiec2021 

VI Zatwierdzenie i upublicznienie 

raportu z konsultacji, 

przygotowanie ostatecznej wersji 

Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Rychtal i przekazanie projektu 

do uchwalenia Radzie Gminy 

Rychtal 

Zespół ds. 

opracowywania 

wdrażania, ewaluacji i 

monitoringu Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Rychtal 

czerwiec 

2021 

VII Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Rychtal  

Rada Gminy Rychtal czerwiec 

2021 
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Załącznik nr 2  

do Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Rychtal 

 na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 

WÓJTA GMINY RYCHTAL 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji i Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 

z perspektywą do 2030 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 16 b i 17 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Zespół ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 

2030 roku w następującym składzie:  Przewodniczący zespołu: 

1. Dorota Dirbach-Poprawa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rychtalu,Członkowie zespołu: 

1. Katarzyna Kucharska – Sekretarz Gminy Rychtal, 

2. Urszula Opacka-Wypchło – Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu, 

3. Aleksandra Olejnik – Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal, 

4. Iwona Gogół – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu, 

5. Robert Adamek – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 

Rychtal, 

6. Natalia Wabnic-Marynika – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu, 

7. Ewa Walków – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu, 

8. Przemysław Jędrasiak – Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal / Dzielnicowy KPP w Kępnie, 

9. Roksana Szewc – Specjalista Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rychtalu / Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu, 

10. Emilia Lipska – Aspirant Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

§ 2. Pracę zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu. 

§ 3. Obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu oraz ostateczne opracowanie dokumentu Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 

2030 roku zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. 

§ 4. Zespół kończy pracę z chwilą przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

przez Radę Gminy Rychtal w drodze uchwały. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Wójt Gminy Rychtal 

 

 

Adam Staszczyk 
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Załącznik nr 3 

do Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Rychtal 

 na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 

 

 

Ankieta 

Szanowni Państwo, 

trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na 

lata 2021-2028 z perspektywą do 2030, która ma na celu właściwe zdiagnozowanie głównych 

problemów społecznych występujących na jej obszarze. 

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w naszej Gminie. Chcielibyśmy się 

dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej społeczności, dlatego 

prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji 

wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju naszej Gminy i 

przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu naszemu społeczeństwu. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do 

mieszkańców Gminy Rychtal i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych 

występujących na jej obszarze.  

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, którą można złożyć osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rychtalu, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rychtalu lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres : gops@ugrychtal.pl  lub ug@ugrychtal.pl  

Ankiety w wersji papierowej będą również dostępne w UG Rychtal.  

Termin wypełnienia ankiety: 31.03.2021  

 

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu 

 

 

METRYCZKA  

(Prosimy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

 

 

1. PŁEĆ  

o Kobieta  

o Mężczyzna 

 

2. WIEK 

o Do 18 lat 

o 19-30 lat 

mailto:gops@ugrychtal.pl
mailto:ug@ugrychtal.pl
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o 31-50 lat 

o 50- 75 lat 

o Powyżej 75 

 

3. Wykształcenie 

 

 

o Podstawowe 

o Zasadnicze zawodowe 

o Średnie 

o Policealne 

o Wyższe 

 

 

4.  Status zawodowy 

 

o Pracownik 

o Rolnik 

o Przedsiębiorca 

o Uczeń/student 

o Niepracujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREFA SPOŁECZNA 

1. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców gminy? 

(Prosimy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole) 

bardzo dobre  

dobre  

raczej dobre  

średnie  

raczej złe  

złe  

bardzo złe  

 

2. Jak ocenia Pani /Pan zmiany warunków życia w gminie Rychtal w ostatnich latach  2016-

2020 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

a. pogorszyły się  

b. raczej się pogorszyły 

c. nie zmieniły się, pozostają takie same 

d. raczej się poprawiły 

e. poprawiły się 
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3. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

a. nie  

b. raczej nie 

c. raczej tak 

d. tak 

 

 

4. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

a. zagrożenie na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy) 

b. słabe oświetlenie 

c. brak patroli policyjnych 

d. częste włamania i kradzieże 

e. niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych 

f. Inne jakie?....................................................................................................................... 

 

5. Proszę ocenić jakie główne problemy społeczne występują na terenie Gminy Rychtal. 

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

 

Ubóstwo  

Bezdomość  

Bezrobocie  

Niepełnosprawność  

Długotrwała choroba  

Alkoholizm  

Narkomania  

Przemoc w rodzinie  

Wielodzietność i problem rodzin niepełnych  

Przestępczość  

 Inne (jakie?)……………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

6. Czy zdaniem Pani/Pana na terenie gminy Rychtal mieszkają rodziny ubogie? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedz) 

        

 

 

 

7. Kto Pani/ Pana zdaniem jest najbardziej zagrożony ubóstwem w naszej Gminie? 

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 

  

Znam wiele takich rodzin  

Znam nieliczne takie rodziny  

Tylko słyszałem/am o takich rodzinach  

Nie słyszałem/am o takich rodzinach  
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a. Osoby starsze i samotne 

b. Osoby dotknięte problemem uzależnień 

c. Rodziny wielodzietnie 

d. Osoby uzyskujące niskie dochody 

e. Osoby bezrobotne 

f. Osoby bez wykształcenia 

 

8. Co Pani/Pana zdaniem decyduje o tym, że niektórzy ludzie nie mogą wydostać się z 

ubóstwa?  

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 

a. Uzależnienia (Alkoholizm, Narkomania) 

b. Brak pracy 

c. Brak wykształcenia 

d. Tzw. dziedziczenie biedy 

e. Lenistwo, niechęć do podejmowania pracy 

f. Niepełnosprawność 

g. Brak wsparcia ze strony najbliższych 

h. Wielodzietność 

 

 

9. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedz) 

 

 

 

Znam takie przypadki  

Słyszałem/am o takich przypadkach  

Nie znam takich przypadków  

Nie słyszałem/am o takich przypadkach  

 

 

10. Jakie działania były by najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej?  

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

 

 

a. Leczenie uzależnień 

b. Zwiększanie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego 

c. Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych 

d. Uczestnictwo w grupach wsparcia 

e. Większe rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy. 

f. Inne ( jakie?) ……………………………………………………………………….. 

 

 

11. Jakie są według Pani/Pana przyczyny przemocy domowej? 

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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Uzależnienia  

Zazdrość  

Brak pracy  

Problemy psychiczne, psychologiczne  

Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi  

Wzorce pokoleniowe  

Brak akceptacji w środowisku lokalnym  

Inne( jakie?)…………………………………………………………………………………………  

 

12. Jaka Zdaniem Pani/Pana jest skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki) na terenie 

Gminy Rychtal? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedz) 

 

a. Trudno powiedzieć 

b. Niska 

c. Średnia 

d. Wysoka 

 

 

 

13. Czy uważa Pani/Pan iż oferta pomocy osobom uzależnionym dostępna na terenie Gminy 

Rychtal jest wystarczająca? 

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedz) 

 

a. Trudno powiedzieć 

b. Nie 

c. Raczej nie 

d. Raczej tak 

e. Tak 

 

 

 

 

14. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie 

Gminy? 

(prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Brak autorytetów 

Demoralizacja 

Przemoc domowa 

Przemoc szkolna 

Brak wsparcia i kontroli rodziców 

Uzależnienia( alkohol, narkotyki) 

Brak zorganizowanych form spędzania czasu  

Niewystarczające działania świetlic szkolnych w zakresie zapewnienia opieki dzieciom i 
młodzieży w godzinach pozalekcyjnych 

Inne ( jakie?) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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15. Jakie działania powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszary problemów 

społecznych?  Prosimy o ocenę niżej wymienionych przykładowych działań służących 

rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy Rychtal, oceny prosimy 

dokonać w skali od 1 do 10, gdzie cyfra 1 odpowiada najniższej wartości. 

 

1. Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy. 

 

2. Budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych  

3. Aktywacja sieci pomocy sąsiedzkiej  

4. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów  

5. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych 
w instytucjach publicznych, ułatwienia transportowe) 

 

6. Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach  

7. Poszerzenie oferty o odział przedszkolny, żłobkowy  

8. Zwiększenie ilości obiektów sportowo- rekreacyjnych  

9. Wsparcie organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

10. Aktywizacja społeczna ludzi starszych – Organizacja Klubów Seniora  

 Skuteczne egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, 
młodzieży i osobom nietrzeźwym. 

 

11. Profesjonalizować kadry pomocy społecznej  

12. Kontynuowanie prac społecznie użytecznych i roboty publiczne  

13. Kontynuowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

14. Kontynuowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani  

15 Kontynuowanie Gminnego programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

16 Kontynuowanie Gminnego programu wspierania rodziny  

17. Inne 
(jakie?)……………………………………………………………………………………….. 

 

 

16. Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy 

wpływ na rozwój Gminy Rychtal na lata 2021- 2027 

 

 
 

PRIORYTETY 
 

Proszę o 
zaznaczenie 

MAX 6 
odpowiedzi 
(symbolem 

„X”) 

Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki)  

Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo - rowerowych  

Rozwój infrastruktury technicznej (w tym sieci wodociągowej)  

Rozwój transportu publicznego  

Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych(rynku, placów, skwerów)  

Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół  

Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych  

Budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji  

Budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki  

Sprowadzenie do gminy dużego inwestora, promocja terenów inwestycyjnych  

Udogodnienia dla przedsiębiorców ( w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycję)  

Rewitalizacja zabytków w Gminie  

Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy  
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                                                                           Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. 

 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

Propagowanie możliwości rozwoju agroturystyki wśród rolników  

Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością wystawiania płodów rolnych na 
imprezach okolicznościowych 

 

Wspieranie innowacyjnych technologii  

Kultywowanie i promocja tradycji  

Inne( jakie?) ………………………………………………………………………………………  


