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CZĘŚĆ I:  WPROWADZENIE DO PROCESU PLANOWANIA STRATEGII 
 

1. Podstawy i cel opracowania 
 

Za podstawę prac nad aktualizacją obowiązującej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych przyjęto: 

 konieczność aktualizacji i ewaluacji dokumentu obowiązującej Strategii ze względu na 

kończący się okres jej funkcjonowania; 

 odniesienie się do zaistniałego rozwoju społecznego mieszkańców i Gminy, a także 

pojawienia się nowych wyzwań i uwarunkowań rozwoju; 

 nową perspektywę finansowania polityki społecznej w Polsce w oparciu o fundusze pomocy 

Unii Europejskiej planowane do realizacji w okresie 2014-2020; 

 opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2013-

2020 (projekt), która wskazuje na nowe obszary strategicznego rozwoju gminy, biorące za 

podstawę zasady harmonijnego rozwoju różnych sfer życia. 

 
Szczególną uwagę należy poświęcić obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku Ustawie z dnia 12 marca 

2004 o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami), która reguluje 

sprawy związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej. W art. 17 ust. 1. znajduje się zapis o 

obowiązkach gminy: „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”. Poza ww. ustawą niniejszy dokument nawiązuje do innych unormowań 

obejmujących instytucje pomocy społecznej, rynek pracy, instytucje integracji społecznej, czy 

działania podejmowane przez organizacje społeczne i pozarządowe. 

 

Gmina Nowa Dęba, realizując zapisy powyższej ustawy, opracowała w roku 2006 „Strategię 

rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nowa Dęba”. Strategia zawierała diagnozę 

ówczesnego stanu gminy oraz definiowała cele i kierunki działań na lata 2007-2013. Wskazywała na 

takie strategiczne kierunki działań jak: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

2. Identyfikowanie przyczyn i ograniczenie zjawiska ubóstwa oraz zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu. 

3. Poprawa stanu zdrowia i ograniczanie skutków niepełnosprawności. 

4. Zwalczanie i ograniczanie zjawiska bezdomności.  

5. Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz 

narkotykowym. 

6. Wdrożenie kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Zapewnienie szerokiej i łatwo dostępnej pomocy osobom w podeszłym wieku. 

8. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 

zatrudnionych w pomocy społecznej. 

 

Wejście w życie nowych programów pomocowych ukierunkowanych na wsparcie sfery społecznej 

powoduje konieczność aktualizacji „Strategii”. Uchwalony w 2006 r. dokument stanowił w części 

bazę i podstawę prac nad niniejszym opracowaniem w zakresie określenia pozytywnych i 

negatywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem Strategii, uzyskiwaniem założonych rezultatów, 

czy budowania struktur wspierających podmioty prowadzące lokalną politykę społeczną.  

 

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, jaka została dokonana w okresie 

listopad 2013 – kwiecień 2014 zakładała, aby opracowana Strategia uwzględniała lub odnosiła się do: 
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 dokumentów strategicznych na poziomie powiatu, województwa i kraju oraz innych 

dokumentów strategicznych gminy,  

 kształtowania aktywnego modelu polityki społecznej w gminie - współpracy wszystkich 

instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz przedstawicieli biznesu,  

 budowania szerokiego partnerstwa lokalnego, 

 założeń polityki społecznej Unii Europejskiej w takich obszarach jak: zapewnienie wszystkim 

dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług, zapobieganie ryzyku „wykluczenia”, pomocy dla 

osób najbardziej narażonych na „wykluczenie” (wspieranie najsłabszych), mobilizacji 

organizacji ze sfery polityki gospodarczej i społecznej; 

 kreowania nowych metod współpracy i działania instytucji publicznych, takich jak: 

o Empowerment (upełnomocnianie lub przydawanie władzy) – proces angażowania 

beneficjentów w podejmowanie decyzji ich dotyczących i umożliwienie im brania 

odpowiedzialności za swoje działania, 

o Partnerstwa lokalne i mechanizmy budujące efekt synergii i zaangażowania 

instytucjonalnego; 

o Planowanie lokalne – uczestnictwo kluczowych podmiotów w procesach decyzyjnych, 

ale też uzyskiwanie wsparcia finansowego ze środków publicznych na działania 

rekomendowane do realizacji, a zawarte w aktualnych dokumentach programowych 

Gminy. 

 

W ramach prac nad aktualizacją „Strategii” przeprowadzona została diagnoza problemów społecznych 

występujących na terenie gminy w oparciu o dane:  

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (uzyskane w toku jego bieżącej działalności); 

 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba - diagnoza oparta o zapisy w dokumencie: „Diagnoza 

Społeczno-Gospodarcza Miasta i Gminy Nowa Dęba, listopad 2012”; 

 samodzielnie zebrane i przetworzone na podstawie BDL Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Ponadto uzyskano informacje i opinie w oparciu o dodatkowe analizy i badania takie jak: 

 warsztaty oraz spotkania Zespołu Realizacyjnego i Forum Rozwoju Społecznego; 

 społeczne badania ankietowe adresowane do mieszkańców i instytucji; 

 opinie uzyskane w procesie konsultacji założeń dokumentu Strategii; 

 analiza dokumentów zastanych (dokument Strategii 2006-2013, sprawozdania z działalności 

instytucji społecznych, dokumenty inne niż lokalne). 

 

2. Procedura przygotowania aktualizacji Strategii  
 

Termin Zadanie 

LISTOPAD 

Podpisanie umowy na dokonanie aktualizacji dokumentu. 

Zatwierdzenie harmonogramu prac. 

Wybór członków zespołu realizacyjnego. 

GRUDZIEŃ 

19.12.2013 Pierwsze spotkanie z zespołem ds. aktualizacji - zatwierdzenie harmonogramu 

aktualizacji, ustalenie zakresu współpracy, podział zadań, zebranie opinii dot. form  

i metod pracy, ocena wdrażania Strategii z okresu 2006-2013, nakreślenie propozycji wizji 

i misji. 

 

Powołanie Forum Rozwoju Społecznego - zebranie opinii i uwag dot. kierunków rozwoju  

i zadań rekomendowanych do Strategii oraz kluczowych zadań planowanych do realizacji 

przez organizacje i instytucje działające w sferze społecznej. 

 

Opracowanie analizy społecznej (rozpoczęcie).  

STYCZEŃ 

15.01.2014 Drugie spotkanie z zespołem ds. aktualizacji - prezentacja zebranych 

informacji, wstępne przedstawienie kierunków rozwoju i przygotowanie do I Sesji Forum 

Rozwoju Społecznego. 
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Rozpoczęcie badań ankietowych. 

LUTY 

19.02.2014 I Sesja Forum Rozwoju Społecznego - zaprezentowanie zakresu prac nad 

GSRPS, przekazanie ankiet z prośbą o wypełnienie, włączenie w działania innych liderów 

współpracujących w obszarze polityki społecznej. 

 

Opracowanie analizy społecznej. 

Opracowanie raportu z badań ankietowych. 

MARZEC 

Przygotowanie dokumentu - projektu Strategii. 

II Forum Rozwoju Społecznego – zebranie opinii o projekcie dokumentu  

z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 

KWIECIEŃ 

III Forum Rozwoju Społecznego – opiniowanie projektu Strategii i udział członków Forum 

w pracach Komisji Rady Miejskiej i w Sesji Rady Miejskiej. 

Cel: Upowszechnienie rekomendowanych działań programowych, zebranie uwag i opinii 

dot. kierunków strategicznych, zebranie propozycji zadań i projektów realizacyjnych. 

 

Przedłożenie projektu Strategii Komisjom Rady Miejskiej. 

Sesja Rady Miejskiej – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu strategii 

społecznej na lata 2014-2020. 

 

 

3. Zastosowana forma uspołecznienia procesu aktualizacji Strategii  
Gmina Nowa Dęba docenia znaczenie podstawowych zasad współpracy i komunikacji społecznej. 

Dotychczasowe działania programowania rozwoju gminy zakładały możliwość udziału społeczności 

lokalnych lub reprezentujących je instytucji w organizacji i pracach zespołów programowych. 

 

W ramach aktualizacji dokumentu Strategii podjęto następujące metody partycypacji i komunikacji 

społecznej: 

1. Organizacja i prace Zespołu ds. Strategii: Zespół reprezentował wszystkie jednostki organizacyjne 

Gminy Nowa Dęba oraz kluczowe, ze względu na działania, lokalne podmioty innych instytucji; 

2. Powołanie Forum Rozwoju Społecznego: Forum umożliwiło włączenie do dyskusji nad przyszłą 

Strategią inne niż jednostki JST organizacje i instytucje. Forum odbywało się poprzez: spotkanie, 

dyskusje za pośrednictwem sieci internetowych, możliwość udziału w obradach Komisji i Rady 

Miejskiej; 

3. Badania ankietowe, które objęły mieszkańców gminy i instytucje zlokalizowane na obszarze 

gminy; 

4. Uwzględnienie w analizach sytuacji społecznej wniosków z analiz społecznych zawartych  

w dokumencie: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2013-

2020 – projekt” opracowanego w ramach projektu wspierania partycypacji publicznej 

„Decydujmy Razem”, do którego przystąpiła Gmina Nowa Dęba.   

 

W pracach nad aktualizacją Strategii uczestniczyły następujące instytucje i osoby je reprezentujące: 

 

Lp. Przedstawiciel Instytucja 

1.  Adam Szurgociński Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

2.  Agnieszka Kwiatkowska Pedagog szkolny  

3.  Agnieszka Markowicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

4.  Agnieszka Pieróg Specjalista pracy socjalnej 

5.  Agnieszka Podwysocka – Skimina Pedagog szkolny  

6.  Anna Dzióba Pedagog szkolny  

7.  Antoni Kapusta  Prezes Zarządu PGKiM w Nowej Dębie 

8.  Barbara Miegoń Specjalista pracy socjalnej 
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9.  Barbara Wilk Asystent rodziny 

10.  Bernarda Głowacka Dyrektor Zespołu Szkół w Jadachach 

11.  Bogdan Tomczyk  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 

12.  Dagmara Gaweł Specjalista pracy socjalnej 

13.  Danuta Serafin  Dyrektor Zespołu Szkół w Cyganach 

14.  Dariusz Siudem  Dyrektor ZPO nr 2 w Nowej Dębie 

15.  Dorota Obara Pedagog szkolny  

16.  Ewa Jaworska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

17.  Ewa Kędzierska  Kierownik PCPR w Tarnobrzegu 

18.  Ewa Markowicz-Zając  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Nowej Dębie 

19.  Gabriela Kobylarz Specjalista pracy socjalnej 

20.  Gabriela Nowak-Wolwowicz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

21.  Grażyna Gil Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozalinie 

22.  Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw 

Społecznych i Etyki 

23.  Jadwiga Bałdys Specjalista pracy socjalnej 

24.  Jan Flis Radny Rady Miejskiej 

25.  Jan Witkowski  Sekretarz PZERiI w Nowej Dębie 

26.  Jerzy Sudoł  Wicestarosta Tarnobrzeski 

27.  Jolanta Orłowska  Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie 

28.  Jolanta Styga  Dyrektor Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie 

29.  Katarzyna Haraf – Żmuda Pedagog szkolny  

30.  Katarzyna Sorbal-Durak Instruktor reintegracji zawodowej 

31.  Kazimierz Skimina  Radny Rady Miejskiej 

32.  Krystian Rzemień Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury   

33.  Ks. Eugeniusz Nycz  Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 

34.  Leszek Mirowski Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

35.  Magdalena Gerba  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli 

36.  Małgorzata Sanecka – Trąd Specjalista pracy socjalnej 

37.  Małgorzata Tomasiewicz Starszy specjalista pracy socjalnej 

38.  Maria Kosiorowska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Starszy 

specjalista pracy socjalnej 

39.  Maria Mazur Pedagog szkolny  

40.  Maria Mroczek  I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

41.  Maryla Siudem Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Współpracy 

42.  Marcin Flis Dyrektor Biura LGR 

43.  Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej 

44.  Monika Wilk Asystent rodziny 

45.  Piotr Pastuła  Dyrektor Biura LGD 

46.  Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych 

47.  Ryszard Samojedan  Sołtys Cygan 

48.  Sławomir Białas; Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów 

Pomocowych 

49.  Stanisław Skimina Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

Rady Miejskiej 

50.  Teresa Skiba Specjalista pracy socjalnej 

51.  Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 

52.  Władysław Flis Przewodniczący Zarządu Osiedla Dęba 

53.  Wojciech Serafin Przewodniczący Rady Miejskiej 

54.  Zofia Kopeć  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej 

Dębie 

55.  Zofia Styka  Przewodnicząca Zarządu Osiedla Broniewskiego 

56.  Zofia Sudoł Pedagog szkolny  

57.  Zygmunt Żołądź Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 
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4. Podstawa prawna systemu pomocy społecznej w Polsce 
Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 

ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Różnorodność problemów 

społecznych występujących w gminie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów 

prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych  

w przyszłości. Na portalu informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się 

użyteczna wyszukiwarka aktualnych i planowanych aktów normatywnych pogrupowanych w obszary 

tematyczne: 

 Pomoc Społeczna 

 Ubezpieczenia społeczne 

 Polityka rodzinna 

 Prawo pracy 

 Warunki pracy 

 Dialog Społeczny 

 Osoby niepełnosprawne 

 Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia 

 Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji 
 

Adres portalu i zakładki: http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/. Również na stronie 

Sejmu RP pod adresem wyszukiwarki: http://isap.sejm.gov.pl/ można zapoznać się z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

 

 

  

http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/ubezpieczenia-spoleczne/
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina/
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/prawo-pracy/
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/warunki-pracy/
http://www.dialog.gov.pl/regulacje-prawne/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867685&pT=details&sP=CONTENT,objectID,873075
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/zespolu-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/
http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/
http://isap.sejm.gov.pl/
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CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA GMINY NOWA DĘBA1 

1.Ogólna charakterystyka gminy 

1.1.  Rys historyczny 
  

Najstarszą miejscowością w naszej gminie jest wieś Chmielów, założona w dobrach królewskich. 

Pierwsze wzmianki o niej datuje się na XIV wiek. Powstała ona na obrzeżach Puszczy 

Sandomierskiej, stanowiąc wyłom w jej dotychczasowej zwartej strukturze. Podobnie władcy założyli 

inne wsie – Cygany i Jadachy (pierwotnie przysiółki Chmielowa obecnie sołectwa). Również na 

terenie Puszczy Sandomierskiej swoje dobra posiadał możny ród Tarnowskich, który lokował tu 

kolejne wsie: Dęba z przysiółkiem Poręby Dębskie (XVII w.), Tarnowska Wola, Alfredówka i Rozalin 

(XVIII w.). 

Gospodarka na tym terenie oparta była o las. Pozyskiwano tu drewno, wypalano smołę, potaż i popiół, 

zajmowano się polowaniem i bartnictwem. Karczując lasy starano się pozyskać grunt pod uprawę roli, 

ale była ona słabej jakości. Żyło się więc mieszkańcom tych terenów biednie. 

Wielkim przełomem było powstanie w okolicach Dęby Wytwórni Amunicji Nr 3 w ramach 

Centralnego Okręgu Przemysłowego (1937). Fabryka wchłonęła znaczną rzeszę ludzi ze wsi, którzy 

osiedlali się w tworzącym się Osiedlu Dęba. Umiejscowienie fabryki na tym terenie było również 

podyktowane istniejącym tu od 1927 r. poligonem wojskowym. Już przed wybuchem II wojny 

światowej fabryka wypuściła pierwsze partie amunicji. 

W okresie II wojny światowej teren Dęby był jednym wielkim poligonem wojskowym, na którym 

m.in. VI Armia von Paulusa przygotowywała się do walki o Stalingrad. 

Po wojnie odbudowana została fabryka, która otrzymała nazwę Zakłady Metalowe „Dezamet”. 

Produkowało się w nich, obok wyrobów zbrojeniowych, również żelazka, silniki motocyklowe i 

motorowerowe, silniki do łodzi motorowych. Dzięki zakładom rozwijało się osiedle, które 31 grudnia 

1961 r. otrzymało prawa miejskie i nazwę Nowa Dęba. Drugim znaczącym zakładem w tym czasie 

była Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”, produkująca na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. 

Lata 90-te to okres znaczących przeobrażeń gospodarczych. Zakłady dzielą się na kilka spółek, które 

już nie oddziaływają tak na rozwój miasta, jak przed laty. Teraz miasto zaczyna pomagać zakładom, 

co dzisiaj przynosi widoczny efekt w postaci zahamowania wzrostu bezrobocia na terenie gminy.  

 

Dzięki inicjatywie władz rządowych i wojewódzkich, samorządu gminnego, dyrekcji „Dezametu”, 

udało się utworzyć w Nowej Dębie w roku 1997 podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”, skupiająca ważne dla lokalnego  środowiska zakłady, m.in 

Bester Medical System (narzędzia chirurgiczne), Marma-Plast (folie dachowe), zakład farmaceutyczny 

Sanfarm i największy zakład produkcyjny szyb samochodowych Pilklington. To wszystko stwarza 

nadzieję na dalszy rozwój naszego miasta i gminy. 

 

1.2. Położenie Gminy Nowa Dęba 
 Gminę Nowa Dęba stanowi miasto Nowa Dęba oraz sołectwa: Alfredówka  

z osiedlem Buda Stalowska, Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola. Powierzchnia 

miasta i gminy wynosi 143 km2, w tym 16,7 km2 zajmuje miasto i 126,3 km2 gmina. 

 

                                                           
1
 Na podstawie dokumentu: „Diagnoza Społeczno – Gospodarcza Miasta i Gminy Nowa Dęba  

Nowa Dęba, Listopad 2012” 
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Miasto i gmina Nowa Dęba położona jest w południowo-wschodniej części kraju, na niepowtarzalnym 

obszarze polskiego Podkarpacia.  
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Zlokalizowana jest w granicach Kotliny Sandomierskiej i posiada cechy charakterystyczne dla tego 

całego makroregionu. Kotlina ta pod względem geobotanicznym nosi nazwę Krainy Sandomierskiej. 

W jej lasach zachowały się drzewostany dębowe, bukowe i jodłowe, jako pozostałości Puszczy 

Sandomierskiej. Teren gminy znajduje się w zachodniej części makroregionu zwanego Kotliną 

Sandomierską, na obniżeniu Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Ponad połowę gminy zajmują lasy. Wody 

to naturalizowane stawy hodowlane w Budzie Stalowskiej i cieki wodne - Trześniówka, 

Mokrzyszówka, Dąbrówka, Potok Dęba, należące do zlewni rzeki Wisła. 

W województwie podkarpackim gmina leży w północnej jego części i należy do powiatu 

tarnobrzeskiego (wraz z gminami Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów). 

Gmina od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą 

Majdan Królewski (powiat kolbuszowski) i od zachodu z miastem i gminą Baranów Sandomierski. 

Najbliższe większe ośrodki miejskie to Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Sandomierz, Stalowa Wola, 

Rzeszów - stolica województwa.  

Miasto Nowa Dęba zaliczane jest do ośrodków obsługi lokalnej (siedziba gminy) z zasadniczymi 

funkcjami: przemysłową, administracyjną-usługową, turystyczną i obsługi rolnictwa. 

 

1.3. Walory krajobrazowe i przyrodnicze 

 
Gmina leży na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, toteż w krajobrazie dominują przede 

wszystkim lasy.  

Najciekawszym przyrodniczo i krajobrazowo są tereny kompleksu stawów rybnych w Budzie 

Stalowskiej otoczone lasami, obszarami podmokłymi i łąkami o wysokich walorach ornitologiczno-

wodno-leśnych, które proponowane są do objęcia projektem Unii Europejskiej Natura 2000 - ochrony 

ostoi przyrodniczych o znaczeniu międzynarodowym i CORINE - biotops. Kolejnym atutem tego 
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krajobrazu jest szata roślinna. W okolicy stawów znajduje się m.in. najdalej w Europie wysunięte na 

południowy wschód stanowisko zimoziołu.  

Obszar ten charakteryzuje się wysokim stopniem zachowania walorów krajobrazowych. Jest on 

również niezwykle atrakcyjny pod względem estetyki i harmonii fizjonomii krajobrazu. Łączna 

powierzchnia stawów i terenów je otaczających, noszących wspólną nazwę "Stawy Budy 

Stalowskiej", wynosi 753,12 ha.  

Na omawianym terenie występuje niezwykle cenna ornitofauna - 177 gatunków ptaków, z których na 

szczególną uwagę zasługują:  

 gatunki ptaków z różnorodnych siedlisk wodnych, bagiennych, leśnych, łąkowych, polnych i 

zaroślowych;   

 gatunki ptaków lęgowych;   

 gatunki ptaków wodnych i bagiennych, w tym 85 gatunków podlegających ochronie;   

 gatunki ptaków wymierających i najrzadszych.  

Wiele z nich to gatunki bardzo rzadko występujące na terenie Polski, a szczególną atrakcję stanowią 

takie ptaki jak: orzeł bielik, orzeł przedni i krzykliwy, kormoran, czapla siwa i purpurowa, rybołów, 

perkoz oraz bocian czarny.  

Z najcenniejszych gatunków ptaków należy również wymienić: wąsatkę, zielonkę, rybitwę zwyczajną, 

żurawia, sieweczkę obrożną, bataliona, bekasika i kulika wielkiego.  

Na rozpatrywanym obszarze występują także rzadkie zbiorowiska roślinne. Są to zbiorowiska z 

grzybieniem białym oraz grąd mieszany świeży z zespołem grądu wschodniopolskiego. W strefie 

otulinowej omawianego obszaru rośnie około 70 sztuk dębów szypułkowych. Rozmiary tych drzew 

kwalifikują je na objęcie statusem pomników przyrody.  

Na terenie gminy Nowa Dęba licznie występują rzadkie i chronione gatunki roślin takie jak: storczyk 

podkolan biały, bez koralowy, konwalia majowa, grzybień biały, śnieżyczka przebiśnieg, szczyr 

trwały, fiołek bagienny oraz rutewka orlikolistna.  

Jak wspomniano Gmina Nowa Dęba stanowi ostoję wielu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt. 

Do najważniejszych ssaków zaliczyć należy wilki, bobry oraz liczne gatunki zwierząt łownych. Na 

obszarze leśnym zinwentaryzowano również niezwykle rzadkie stanowisko modliszki. Znajduje się 

ono w lasach położonych po wschodniej stronie miasta Nowa Dęba.  

Lasy rosnące na terenie gminy należą do dobrze utrzymanych i atrakcyjnych pod względem walorów 

turystycznych i rekreacyjnych zbiorowisk leśnych. Są one w większości dojrzałymi drzewostanami z 

licznym, interesującym starodrzewiem. Wśród nich wyróżniają się grupy starych sosen i dębów. 

Prawdopodobnie dzięki ograniczonej dostępności, związanej ze strefą ochrony poligonu wojskowego, 

było możliwe zachowanie na obszarach leśnych licznych, cennych stanowisk występowania roślin i 

zwierząt.  

Na obszarze Gminy Nowa Dęba występują następujące obszary i obiekty podlegające różnym formom 

ochrony prawnej środowiska przyrodniczego:  

 miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków;   

 pomniki przyrody;   

 lasy ochronne, wodochronne oraz o funkcjach specjalnych.  

W granicach gminy są wyznaczone obszary ochrony szczególnej. Dotyczy to stanowisk występowania 

rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz zwierząt w lasach Nadleśnictwa Nowa Dęba.  

Wiele pojedynczych obiektów przyrody ożywionej na terenie gminy jest objętych ochroną prawną.  

Wszelkie opracowania sozologiczne, wykonywane dla tych obszarów, również klasyfikują je jako 

niezwykle cenne. Krajobraz tej części gminy charakteryzuje się wysokimi walorami fizjonomicznymi 

i estetycznymi. Jest on w znacznym stopniu harmonijny i atrakcyjny w skali regionu, a nawet kraju.  
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Teren stawów "Grądy" w Budzie Stalowskiej został objęty programem Unii Europejskiej NATURA 

2000. Jest to więc idealne miejsce do wypoczynku jak i uprawiania turystyki przyrodniczej. 

Niepowtarzalny urok sprawiają wyspy na stawach, rozległe szuwary a także odgłosy ptactwa. Przez 

obszar gminy przebiega turystyczny zielony szlak pieszy, który prowadzi z Majdanu Królewskiego do 

Baranowa Sandomierskiego (w którym znajduje się jeden z najpiękniejszych w Polsce renesansowych 

kompleksów pałacowo-parkowych), mijając po drodze liczne zabytki kultury materialnej. 

1.4. Turystyka 
 

Mimo ciekawego ukształtowania terenów w Gminie, turystyka nie jest zbyt rozwinięta. Nadzieję na 

zmiany daje powstająca w ostatnich latach baza hotelowa, wybudowano w mieście 4 hotele: 

„Szypowski” i „Szypowski strefa”, „Dębianka” oraz hotel „Magnolia”. Oprócz tego miejsca hotelowe 

oferuje hotel „Leśne kąty” w Tarnowskiej Woli i „Leśna polana” w Jadachach.  

Gmina Nowa Dęba nie posiada zbyt wielu zabytków mogących stanowić podstawę turystyki 

historycznej. Przez lata trwały prace promocyjne których bazą miała być kultura lasowiacka. Zdobyła 

grono pasjonatów, powstało szereg obiektów promujących właśnie ten rodzaj turystyki. Powstało 

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, Wiejskie Centra Kultury w Chmielowie, Jadachach, 

Rozalinie. 

Tereny gminy Nowa Dęba, jak już wyżej zostało zauważone, są terenami ciekawymi przyrodniczo. 

Przez teren gminy przebiega zielony szlak pieszy wiodący z Majdanu Królewskiego do Baranowa 

Sandomierskiego. Zachowane pewne elementy dziedzictwa kulturowego Lasowiaków i odradzanie się 

folkloru lasowiackiego w naszych wsiach, są także atutem naszej gminy. Wszystko to stwarza warunki 

dla rozwoju turystki. Jednakże tych atrakcji nie ma tak wiele i są one ukierunkowane dla osób o 

pewnych wyrobionych poglądach czy zapotrzebowaniu. Mamy więc do czynienia z turystyką 

łowiecką, fotograficzną (bogate okazy ptactwa), z przyjazdami wędkarskimi na łowiska w Budzie 

Stalowskiej. Brakuje nam jednak bazy hotelowej. W tej dziedzinie następuje jednakże postęp, gdyż 

powstaje w mieście hotel, który stworzy warunki do bytności na terenie gminy przez dłuższy okres. 

Ponadto projektowany jest hotel przy Regionalnym Centrum Rekreacji i Rehabilitacji. Nie mamy też 

na terenie gminy noclegowni typu schroniska młodzieżowe. Brak jest również obiektów szeroko 

rozumianej kultury poza miastem. 

Nie rozwija się, mimo potencjalnych warunków, agroturystyka. Ta dziedzina turystyki jest szansą na 

dodatkowe źródła dochodów w gospodarstwach na wsi. Dotyczy to takich miejscowości jak Rozalin, 

Alfredówka, Jadachy, Cygany. 

Z pewnością rozwój turystyki może być jednym ze sposobów na wsparcie niedochodowych 

gospodarstw rolnych. Tworzenie przez samorząd warunków dla rozwoju bazy turystycznej może 

przyczynić się do zmniejszenia stopy bezrobocia i podniesienia stopy życia lokalnej społeczności. 

Szansą pewną może stać się uruchomienie zbiornika wodnego „Machów” (bezpośrednio 

sąsiadującego od północy z terenem naszej gminy), wokół którego rozwijać się będzie cała sfera 

rekreacyjno-turystyczna.  

2. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza 

2.1. Gospodarka 
 

Na terenie gminy zarejestrowanych na koniec 2011 roku było 1219 podmiotów gospodarczych, w tym 

908 w mieście i 311 na terenach wiejskich. 

Z wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeważająca większość to podmioty z 

sektora prywatnego – 1152 podmiotów i 67 podmiotów z sektora publicznego. 
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Od roku 2007 widzimy stały poziom liczby podmiotów, tylko w roku 2009 został zanotowany spadek 

spowodowany przede wszystkim weryfikacją i zmianą sposobu ewidencjonowania działalności 

gospodarczej. 

 

 
 

Dominują tu głównie usługi ogólno - budowlane, instalatorskie, stolarskie oraz handel. Strukturę 

działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela. 

 

Podmioty gospodarcze według wybranych sekcji PKD: 
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Gmina Nowa 

Dęba – miasto 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

123 

117 

107 

103 

95 

 

 

 

123 

117 

107 

103 

95 

 

 

82 

92 

93 

100 

97 

 

 

332 

335 

301 

305 

275 
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33 

31 

36 

31 

 

 

94 

92 

87 

80 

124 

 

 

38 

37 

36 

39 

40 

 

 

47 

51 

68 

73 

81 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON; 

2007; 1211 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON; 

2008; 1213 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 
zarejestrowanych w 

rejestrze REGON; 
2009; 1166 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON; 

2010; 1236 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON; 

2011; 1219 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 
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Gmina Nowa 

Dęba – obszar 

wiejski 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
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22 
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Ogółem  

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

149 

144 

133 

125 

117 
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58 
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61 

 

 

50 

54 

73 

81 

90 

 

2.2. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
 

Podstrefa w Nowej Dębie jest zlokalizowana na terenie Zakładów Metalowych DEZAMET i zajmuje 

powierzchnię ok. 113 ha.  Na terenie gminy zlokalizowana jest również druga podstrefa: 

Tarnobrzeg/Machów ok. 92,5 ha.  Potencjalni inwestorzy znajdą tu pełną infrastrukturę techniczną: 

wodociągi, kanalizację (własna oczyszczalnia ścieków), dostępność wszystkich mediów: woda, gaz, 

energia elektryczna, sprężone powietrze. Istniejące budynki po przystosowaniu mogą być doskonale 

wykorzystane do lokowania firm branży metalowej, motoryzacyjnej, chemicznej, spożywczej, 

budowlanej i wielu innych. Dodatkowe atuty strefy to przede wszystkim możliwość skorzystania z 

pomocy regionalnej, ulgi w podatku dochodowym oraz wszechstronna pomoc władz gminy. 

 

Na terenie podstrefy TSSE  na terenie gminy Nowa Dęba działalność prowadzą firmy: 

 Polpharma sp. z o.o. – produkcja środków farmaceutycznych, 

 ZM Dezamet S.A. – produkcja dla przemysłu maszynowego i obronnego, 

 Bester Medical System sp. z o.o. – produkcja sprzętu i urządzeń medycznych, 

 Innowacja sp. z o.o. – wyroby metalowe, obróbka metali 

 Marma Plast II sp. z o.o. – przetwórstwo PCV, producent folii dla ogrodnictwa i budownictwa 

 PRO-FUND Sp. z o.o. – energia elektryczna  

 PRO-MET sp. z  o.o. – produkcja profili kształtowych z metalu 

 EUROANODE sp. z o.o. – producent anod magnezowych 

 KOMA Stahlbau Sp. z o. - konstrukcje metalowe, obróbka metali 

 FENIX Metals Sp. z o.o. – odzysk cyny i ołowiu 

 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. - Produkcja przednich i bocznych szyb samochodowych. 

 

Poza strefą ekonomiczną działa ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, m.in.: Spółdzielnia 

Inwalidów „Zjednoczenie”, PSS SPOŁEM, PGKiM, Nadleśnictwo w Nowej Dębie, Zakład Produkcji 

Ozdób-Firma Biliński, Energetyka Wisłosan. Inwestorzy mogą korzystać z usług wielu banków lub 

ich filii, mogą liczyć też na pierwszorzędną obsługę firm z branży księgowej, nieruchomości czy 

hotelarskiej (hotele „Szypowski” i „Szypowski II Strefa”). 
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Powody, dla których warto zainwestować na obszarze podstrefy: 

Podstrefa w Nowej Dębie i Chmielowie to możliwości, jakie z jednej strony dają tradycje techniczne 

tego rejonu, a z drugiej czyste środowisko. Przemysł metalowy, o wieloletnich tradycjach, pozwoli na 

stworzenie wielu średniej wielkości przedsiębiorstw, kooperujących ze znaczącymi firmami, np. z 

branży motoryzacyjnej. Obiecujące perspektywy rozwoju na terenie podstrefy ma także branża 

zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego (możliwość tworzenia joint venture) oraz, z 

uwagi na nieskażone środowisko, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. 

2.3. Infrastruktura techniczna 
 
2.3.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa międzyregionalna Nr 9 w ciągu komunikacyjnym Radom - 

Rzeszów oraz droga wojewódzka Nowa Dęba – Bojanów - Nisko. Przez teren gminy przebiegają także 

6 dróg powiatowych i 10 ulic na terenie miasta w zarządzie powiatu. Teren przecina ponad 53,4 km 

dróg powiatowych oraz ok. 120 km dróg gminnych. 

Sieć dróg w gminie jest wystarczająco rozwinięta jednak konieczne jest poprawienie jakości 

nawierzchni wielu z nich. Z ogólnej długości dróg gminnych 1/3 to drogi gruntowe, a pozostałe to 

drogi utwardzone, które wymagają nowej nawierzchni bitumicznej. Drogi pod zarządem powiatowym 

znajdujące się na terenie gminy w większości są utwardzone. 

Zlokalizowane tu są linie kolejowe jednotorowe Ocice - Nowa Dęba – Rzeszów, Chmielów - Staszów 

– Kielce i Rozwadów - Chmielów – Dębica, a ponadto Linia Hutnicza Szerokotorowa. Połączenia 

kolejowe zostały przywrócone i trwa ich modernizacja, co w sposób znaczący wpłynie na dalszy 

rozwój nowych połączeń kolejowych.  

 

2.3.2. Energetyka 
 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą napowietrzną sieć energetyczną, zdolną zabezpieczyć potencjalne 

potrzeby ludności i przemysłu. W razie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną 

konieczna jest współpraca z Zakładem Energetycznym w celu informowania o większych 

zamierzeniach inwestycyjnych. Na terenie gminy – w Chmielowie znajduje się główny punkt zasilania 

do którego doprowadzone są dwie linie najwyższego napięcia z Elektrowni Połaniec. Przesyłem i 

rozdziałem energii zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.   

Teren gminy jest zaopatrzony w sieci gazowe, doprowadzające gaz ziemny do wszystkich 

miejscowości. Przez teren Gminy przebiega gazociąg wysokoprężny Sędziszów – Komorów – 

Sandomierz, z odgałęzieniami Chmielów – Jeziórko i Jadachy – Skopanie, ponadto znajdują się 3 

stacje redukcyjno-pomiarowe. 

 

2.3.3. Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna 
 

Wszystkie miejscowości gminy posiadają sieć wodociągową. Ponadto gmina jest właścicielem ujęcia 

wody, z którego są zaopatrywani mieszkańcy gminy. 

Woda pochodzi z czwartorzędowych wód podziemnych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych, 

ponadto na terenie gminy znajdują się również dwa ujęcia wody: dla Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego Wojsk Lądowych - Nowa Dęba i dla Szpitala w Nowej Dębie. 
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Wodociągi i kanalizacja za rok 2011 

Wyszczególnienie 
Sieć w km 

Podłączenia do budynków 

mieszkalnych 

wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja 

Gmina Nowa Dęba - 

miasto 
48,79 92,3 1021 961 

Gmina Nowa Dęba – 

obszar wiejski 
71,61 100,81 1707 1156 

Gmina Nowa Dęba - 

ogółem 
120,4 193,11 2728 2117 

 

Na koniec roku długość sieci wodociągowej wyniosła 120,4 km a kanalizacyjnej 193,11 km. 

Podłączonych jest 2728 budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej i 2117 do kanalizacyjnej. 

W gminie działa nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków z przepustowością 

projektową oczyszczalni 3500 m
3
 dziennie, do której podłączone są prawie wszystkie miejscowości. 

W 2012 r rozpoczęto działania dotyczące bezpośredniej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Rozalin i zakończyła się faza projektowania kanalizacji dla wsi Alfredówka. 

Gmina również wychodzi naprzeciw problemom w przyłączeniu się do sieci kanalizacyjnej 

mieszkańcom – oferując wsparcie finansowe na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.   

Za gospodarkę wodno-ściekową odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.  

Polityka gminy w tym zakresie polega na utrzymaniu w dobrym stanie sieci i urządzeń 

wodociągowych, sukcesywnie są prowadzone prace modernizacyjne dotyczące istniejącej 

infrastruktury jak również budowa nowych sieci. 

 

2.3.4. Telekomunikacja 

Cała gmina posiada pełną łączność telefoniczną i internetową. Na terenie gminy działają 

zarówno operatorzy telefonii przewodowej jak i komórkowej zabezpieczając łączność 

telefoniczną wszystkim potencjalnym użytkownikom.  

2.4. Rolnictwo, leśnictwo 

Rolnictwo 

Pomimo zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach w strukturze gospodarki gminy rolnictwo nie jest 

istotną jej gałęzią. Poniższe zestawienie ukazuje użytkowanie gruntów na terenie Gminy Nowa Dęba 

 

Struktura użytkowania gruntów 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

(ha) 
Użytki rolne 

Lasy i tereny 

zadrzewione 

i 

zakrzewione 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowan

e 

Grunty pod 

wodami 

powierz -

chniowymi 

stojącymi i 

płynącymi 

Nieużytki 
Tereny 

różne 

Nowa Dęba - 

miasto 

1670 800 540 277 14 9 30 

Nowa Dęba – 

obszar wiejski 

12671 5294 6456 715 44 97 65 

Nowa Dęba  

– ogółem w ha 

- w odsetkach 

14341 

 

100,0 

6094 

 

42,5 

6996 

 

48,8 

992 

 

6,9 

58 

 

0,4 

106 

 

0,7 

95 

 

0,7 
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Ponad 42% obszaru gminy stanowią użytki rolne, niestety, bo znaczna część gruntów ornych w gminie 

to ugory i odłogi. Szansą na zmianę sytuacji w rolnictwie jest przekwalifikowanie produkcji upraw 

tradycyjnych na produkcję roślin energetycznych. 

 

Obszar użytków 

rolnych 
Liczba gospodarstw Powierzchnia w ha 

Do 1 ha 2513 883 

1 – 5 ha 1577 3448 

5 – 10 ha 50 358 

10 – 15 ha 2 35 

Powyżej 15 ha 4 147 

Ogółem 4146 4871 

W gminie Nowa Dęba, podobnie jak w powiecie tarnobrzeskim i całym województwie dominują 

gospodarstwa małe (wielkość od 1- 5 ha).  

 

Leśnictwo 

Grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione w gminie Nowa Dęba w roku 2011 zajmują 

6659,20 ha, a lesistość gminy wynosi 44,70% . 

W zarządzie Lasów Państwowych jest 5919 ha gruntów leśnych, natomiast lasy prywatne to 327 ha, a 

gminne 273,50 ha. 

Gatunkami lasotwórczymi budującymi drzewostan są: sosna zwyczajna 80,6%, brzoza brodawkowata 

7,5%, dąb 4,2%, olsza czarna 4,1%, jodła pospolita 1,9%, świerk pospolity 0,4%, modrzew europejski 

0,3%, jesion wyniosły 0,4%, grab i inne 0,6%. 

 

Większość drzewostanów nadleśnictwa stanowią drzewostany z dominującą sosną.  

W ich runie, które przetrwało w stanie znacznie lepszym niż drzewostany, liczna jest grupa roślin 

typowo leśnych, przystosowanych do życia w umiarkowanym ocienieniu. Im bogatsza jest flora, tym 

liczniejszy i bardziej urozmaicony jest zasiedlający ją świat zwierząt. 

W Nadleśnictwie Nowa Dęba drzewostany ponad 100 letnie zajmują powierzchnię ok. 1,5 tys. ha. 

Do najlepiej zachowanych ekosystemów Puszczy Sandomierskiej należą lasy mieszane bagienne oraz 

olszy. Grząski teren, którego nie udało się osuszyć, uchronił duże połacie bagiennych fitocenoz o 

charakterze naturalnym, będące obecnie ostojami dzikiej przyrody. Lasy bagienne charakteryzują się 

wysoką żyznością i stałą wilgotnością, co przy charakterystycznej ich świetlistości pozwala na bujny 

rozwój runa, tworzącego trudny do przebycia gąszcz roślin. W bagiennych ostojach oprócz bogactwa 

florystycznego kryje się wiele płochliwych i rzadkich gatunków zwierząt, często prawnie chronionych, 

a także liczna zwierzyna łowna. 

 

2.5. Kapitał ludzki 

 
2.5.1. Ludność 

 

Mieszkańcy naszej gminy zamieszkują w mieście Nowa Dęba oraz w 6 wsiach: Alfredówka, 

Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola. Buda Stalowska, traktowana często jako 

oddzielna miejscowość, jest de facto częścią integralną wsi Alfredówka, chociaż równocześnie jest 

jednostką pomocniczą gminy. 

  

Dane dotyczące liczby ludności pochodzą z ewidencji znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Nowa Dęba obrazują strukturę zamieszkania w gminie: 

 



18 
 

 Liczba ludności w gminie Nowa Dęba (wg danych ewidencyjnych pobyt stały  

i czasowy) 

Wyszczególnienie 
Ogólna liczba ludności 

2007 2008 2009 2010 2011 

Nowa Dęba 12135 12083 12066 12070 12052 

Alfredówka z Budą 

Stalowską 

862 859 831 828 830 

Chmielów 2149 2140 2148 2152 2158 

Cygany 1117 1111 1115 1110 1096 

Jadachy 1588 1593 1607 1615 1620 

Rozalin 752 741 731 739 754 

Tarnowska Wola 882 886 895 884 887 

Ogółem 19485 19413 19393 19398 19397 

 

 

Jak widać z danych zamieszczonych w powyższej tabeli liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach 

oscyluje w granicach ok. 19400 osób. W ruchu migracyjnym jednakże obserwujemy przewagę 

odpływu nad napływem. Saldo migracji – ujemne - zdecydowanie wyższe jest w mieście Nowa Dęba 

niż na wsi. 

 

Kolejne dane obrazują ruch naturalny w naszej gminie, który uzupełnia wyłaniający się obraz zmian 

demograficznych. 

 

Ruch naturalny ludności 

Rok Nowa Dęba 
Małżeństwa Urodzenia Zgony 

Przyrost 

Naturalny 

W liczbach bezwzględnych 

2007 
Miasto 83 74 87 - 13 

Gmina 130 144 157 - 13 

2008 
Miasto 60 94 83 11 

Gmina 104 164 149 15 

2009 
Miasto 67 95 75 20 

Gmina 106 159 153 6 

2010 
Miasto 64 96 82 14 

Gmina 101 161 159 2 

2011 
Miasto 65 97 83 14 

Gmina 102 157 140 17 

 

W roku 2011 gęstość zaludnienia na 1 km
2
 w gminie wynosi 130 osób. Struktura ludności wg wieku w 

2011 roku wskazuje, że Nowa Dęba jest gminą ludzi starszych i młodych. Najwięcej, bo 5925 

ludności jest w wieku 20 – 40 lat. Zaledwie 3146 osób jest w wieku poprodukcyjnym na 12 239 osób 

w wieku produkcyjnym. Jest to atut gminy, świadczący o jej możliwościach rozwojowych tkwiących 

w potencjale ludzkim. W ruchu naturalnym ludności w gminie odnotowano przyrost naturalny. W 

2011 roku saldo migracji było ujemne (- 38), co świadczy o odpływie ludności z gminy nie mniej nie 

ma  to odzwierciedlenia w ogólnej liczbie mieszkańców. 

 

2.5.2. Rynek pracy  
 

Bezrobocie jest nie tylko problemem gospodarczym, ale przede wszystkim społecznym. Jego 

rozwiązanie to zasadnicze i najpilniejsze zadanie Gminy.  
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Należy szczególnie zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowana większość bezrobotnych to ludzie w 

wieku produkcyjnym - od 18 do 54 lat - posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

gimnazjalne i poniżej. 

Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie na dzień 30 września 2012 

roku, 1097 osoby to mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba (31.12.2011 r. – 1074, 30.09.2011 r. – 

979). Stanowi to 17,8% wszystkich osób bezrobotnych będących w ewidencji PUP na koniec tego 

miesiąca (31.12.2011 r. – 17,4%, 30.09.2011 r. – 17,6%). 

Ponad 54% tej liczby stanowiły kobiety – na koniec września 2012 r. w ewidencji urzędu było ich 594 

(31.12.2011 r. – 600, tj. 55,9%, 30.09.2011 r. – 571, tj. 58,3%).  

Według stanu na 30 września 2012 roku, 144, tj. 13,1% bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba 

posiadało prawo do zasiłku (31.12.2011 r. – 132, tj. 12,3%, 30.09.2011 r. – 115, tj. 11,7%). 

Większość bezrobotnych mieszkańców MiG Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją – 

912, co stanowi 83,1% ogółu (31.12.2011 r. – 888, tj. 82,7%, 30.09.2011 r. – 800, tj. 81,7%). 

Spośród bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba będących w ewidencji urzędu na dzień 30 września 

2012 roku, 482 osoby to mieszkańcy wsi. Stanowią oni 43,9% ogółu (31.12.2011 r. – 465, tj. 43,3%, 

30.09.2011 r. – 422, tj. 43,1%). 

Ponadto w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wśród bezrobotnych mieszkańców 

MiG Nowa Dęba znajdowało się: 610 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 55,6% (31.12.2011 r. – 558, 

tj. 52,0%, 30.09.2011 r. – 534, tj. 54,5%); 212 osób do 25 roku życia, tj. 19,3% (31.12.2011 r. – 197, 

tj. 18,3%, 30.09.2011 r. – 203, tj. 20,7%); 242 osoby powyżej 50 roku życia, tj. 22,1% (31.12.2011 r. 

– 225, tj. 20,9%, 30.09.2011 r. – 195, tj. 19,9%); 77 osób niepełnosprawnych, tj. 7,0% (31.12.2011 r. – 

69, tj. 6,4%, 30.09.2011 r. – 55, tj. 5,6%). 

 

Liczba bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na koniec września 2012 oraz na koniec 

grudnia i września 2011 roku 

 

 
 

Na koniec września 2012 r. najwięcej bezrobotnych  z terenu gminy zarejestrowanych w tutejszym 

urzędzie pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy – 410 osób, od 6 do 12 miesięcy – 370 osób, 

oraz od 12 do 24 miesięcy  – 330 osób. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 1 m-ca od 1 do 3 od 3 do 6 od 6 do 12 od 12 do 24 powyż. 24 

O K O K O K O K O K O K 

Gmina Nowa Dęba 113 52 133 65 145 73 256 114 210 120 240 170 
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2.5.3. Oświata  
Gmina Nowa Dęba jest obecnie organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 7 oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych (tzw. „zerówki”), 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. 

Na terenie gminy funkcjonują też 2 placówki ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest 

powiat. 

Liczba uczniów w latach 2007 - 2012. 

Lp. Nazwa placówki 

Liczba 

uczniów 

w 

2007/2008 

Liczba 

uczniów 

w 

2008/2009 

Liczba 

uczniów 

w 

2009/2010 

Liczba 

uczniów 

w 

2010/2011 

Liczba 

uczniów 

w 

2011/2012 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Nowej Dębie 
      432       414 379 375 377 

2. 
Filia Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Nowej Dębie 
       27         25  23 22 13 

3. 

Zespół Placówek 

Oświatowych w Nowej Dębie 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

     153        147 144 128 130 

4. 
Szkoła Podstawowa  

w Alfredówce 
      76  67  65 57 44 

5. 
Zespół Szkół  w Chmielowie 

Szkoła Podstawowa 
    135        129 125 127 134 

6. 
Zespół Szkół w Cyganach 

Szkoła Podstawowa 
      82          77 72 66 57 

7. 
Zespół Szkół w Jadachach 

Szkoła Podstawowa  
      92          98 89 90 86 

8. 
Szkoła Podstawowa 

w Rozalinie   
      55   46 37 36 40 

9. 
Szkoła Podstawowa  

w Tarnowskiej Woli 
      34   33 37 38 45 

10. 
Gimnazjum Nr 1 

 w Nowej Dębie 
     299        276       265 246 209 

11. 

Zespół Placówek  

Oświatowych w Nowej Dębie 

Gimnazjum Nr 2  

     204 177 149 149 152 

12. 
Zespół Szkół w Chmielowie 

Gimnazjum  
       76          75          74          61          59 

13. 
Zespół Szkół w Cyganach 

Gimnazjum  
       44         41          41 43  43 

14. 
Zespół Szkół w Jadachach 

Gimnazjum         66         52          49 46  47 

 RAZEM 1.775 1.657 1.549 1.484 1.436 

 

3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja tworzą zespoły szkół, a jedno przedszkole z podstawówką i 

gimnazjum tworzy zespół placówek oświatowych. Od 1 września 2010 na terenie gminy działa też 

jedno niepubliczne przedszkole. Na terenie miasta działają też 2 świetlice przyszkolne dla dzieci ze 

szkół podstawowych.  

Do szkół podstawowych w gminie w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza łącznie 898 uczniów, 

natomiast do gimnazjów 491 uczniów.  W roku 2012/2013 w 11 oddziałach (w Przedszkolu nr 1 

funkcjonują 2 oddziały) „0” działających przy szkołach podstawowych uczęszcza łącznie 170 dzieci.  

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie posiada 5 oddziałów, do których uczęszcza 121 dzieci, do 

Przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie (3 oddziały) uczęszcza 62 dzieci, a do Przedszkola Nr5 w Nowej 

Dębie (6 oddziałów) uczęszcza 132 dzieci. Od roku 2010 na terenie miasta działa również przedszkole 

niepubliczne (3 oddziały), do którego uczęszcza 75 dzieci. 
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W roku 2010/2011 w placówkach oświatowych w Nowej Dębie nadzorowanych przez gminę 

pracowało 201 nauczycieli, z czego 188 z wyższym wykształceniem. W szkołach z terenu gminy 

nauczyciele dyplomowani stanowią największą grupę, bo 64,23%, mianowani 20,35%, kontraktowi 

12,24%, a stażyści 3,18%. 

Gmina dofinansowuje organizację zajęć pozalekcyjnych, nauczanie indywidualne (w 2010/2011 – 61 

godzin) oraz rewalidację (w 2010/2011 –74 godzin). 

Pomoc dotyczy również dofinansowania zakupu podręczników. 123 uczniów (20,16%) otrzymało 

wyprawki szkolne. 

Do zadań własnych gminy należy również zapewnienie dowozu uczniów do szkół. W roku 2010/2011 

objętych dowozem było 121 uczniów. 

 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne tworzą dwa zespoły szkół prowadzone przez powiat tarnobrzeski. 

W roku szkolnym 2011/2012 w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie wchodzą: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego - 3 letnie profile: biol.-chem., językowy, 

humanistyczny, politechniczny, mat.-inf., wojskowy,  

 Technikum Hotelarskie - 4 letnie, 

 Technikum Ekonomiczne - 4-letnie,  

 Szkoła Policealna dla Dorosłych o kierunku technik prac biurowych - 4 semestry ( 2 lata). 

 

Natomiast Zespół Szkół Nr 2 tworzą:  

 Technikum - 4 letnie - dla młodzieży w zawodach: 

a) technik pojazdów samochodowych  

b) technik mechanik (specjalność: użytkowanie obrabiarek skrawających CNC)  

c) technik ekonomista  

d) technik informatyk  

e) technik organizacji reklamy  

f) technik usług fryzjerskich 

g) technik logistyk  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia - w zawodach: 

a) mechanik  pojazdów samochodowych  

b) operator obrabiarek skrawających CNC  

c) ślusarz  

d) klasa wielozawodowa (zawody: kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, piekarz i inne)  

 Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie, pożarnictwo i ratownictwo medyczne  

 

Działają również szkoły dla dorosłych: 

 Szkoła Policealna dla dorosłych w zawodach: 

a) technik informatyk - 2 lata 

b) technik administracji - 2 lata 

c) kurs kwalifikacyjny - programowanie i obsługa obrabiarek skrawających CNC - 1 rok 

 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej. 

 

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 
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Szkoła 

Stan na 30 września 

2010 

(rok szkolny 

2010/2011) 

Stan na 30 września 

2011 

(rok szkolny 

2011/2012) 

Stan na 30 września 

2012 

(rok szkolny 

2012/2013) 

ZS Nr 1 410 364 336 

ZS Nr2 439 405 348 

 

Baza edukacyjna 

Jednostki oświatowe podległe gminie realizują swoje zadania edukacyjne we własnych obiektach, za 

wyjątkiem Gimnazjum Nr 1, które korzysta z obiektów Zespołu Szkół Nr 1  

Jednostki gminne zajmują 117 sal lekcyjnych. 

Zarówno Zespół Szkół Nr 1, jak i Zespół Szkół Nr 2 zajmują obiekty należące do powiatu 

tarnobrzeskiego.  

Przy Zespole Szkół Nr 1 powstała sala gimnastyczna, która rozwiązała problemy tej szkoły, jak też 

Gimnazjum Nr 1 w zakresie edukacji sportowej. Zbudowana została też sala gimnastyczna w 

Jadachach. Obecnie trwają prace budowlane Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. 

2.5.4. Kultura 
 

Zadania gminy w zakresie działalności kulturalnej realizuje jednostka organizacyjna – Samorządowy 

Ośrodek Kultury oraz stowarzyszenia, które podejmują się, zgodnie ze swymi statutami, działań 

kulturalnych. Podstawowym celem działalności Samorządowego Ośrodka Kultury jest tworzenie 

warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w kulturze. 

Do podstawowych zadań SOK należy edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również 

należy także gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

Zadania realizowane są poprzez: 

 organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze (m.in. zajęcia teatralne, 

zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne), 

 organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych, 

 promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. Spotkania Czwartkowe). 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury to jednostka łącząca w sobie dom kultury z biblioteką publiczną. Stałe 

formy pracy kulturalnej skupiają się w trzech dziedzinach: muzycznej, plastycznej i teatralnej. W 

domu kultury działa zespół taneczny „Dębianie”, który prezentuje tańce regionu lasowiackiego, 

rzeszowskiego i lubelskiego oraz tańce narodowe. Zespołowi przygrywa kapela ludowa „Dębianie”, 

która również występuje samodzielnie z własnym repertuarem. W SOK-u działa również formacja 

hip-hopowa, zespół wokalny, Zespół Małych Form Tanecznych i Zespół Tańca Dawnego. 

Prowadzone są zajęcia gry na instrumentach muzycznych. Działalność plastyczną realizuje 

Młodzieżowa Sekcja Plastyczna, Klub Miłośników Sztuki skupiający twórców z dziedziny malarstwa, 

rysunku i rękodzieła artystycznego. Działa także Pracownia Ceramiczna. Teatralne formy działalności 

SOK-u reprezentują Zespół Małych Form Teatralnych, dziecięcy teatr kukiełkowy „Bajdurek”, teatr 

młodzieżowy. Taka różnorodność działalności powoduje, że dom kultury może zaprezentować dużą 

ilość imprez dla mieszkańców naszej gminy.  

 

Na terenie Gminy prowadzone są kulturalne imprezy cykliczne:  
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 SPOTKANIE Z CYKLU „BIESIADY ZŁOTEGO WIEKU” – BAL KARNAWAŁOWY - 

impreza skierowana do seniorów, która ma na celu wspólną zabawę oraz miłe spędzenie czasu w 

towarzystwie znajomych i przyjaciół. 

 WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (Filia w Cyganach) - prezentacja prac 

manualnych (rzeźba, wyroby z gliny, haft, wycinanka, kwiaty z bibuły) mieszkańców regionu 

lasowiackiego.  

 TEATR – DZIECIOM - spektakl przygotowany przez uczestników Teatru Dziecięcego 

„Bajdurek”  

 KONKURS PIOSENKI „ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW” - Umożliwienie 

młodym wykonawcom prezentację konfrontacji ich osiągnięć.  

 SPOTKANIA Z POEZJĄ- Wieczorki poetycko – muzyczne, prezentacja twórczości polskich 

poetów.  

 KONKURS PALMY WIELKANOCNEJ (Filia w Cyganach) - kultywowanie i propagowanie 

tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.  

 ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI - promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie 

wyobraźni i wrażliwości plastycznej, promowanie święta książki.   

 PRZYJACIELE MOJEGO DZIECIŃSTWA - promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży.  

 PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE „ROZBAWIONE PRZEDSZKOLAKI”- Dzieciaki z 

nowodębskich przedszkoli prezentują swoje umiejętności artystyczne. 

 KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ „KWIATY DLA MAMY”  

 PASOWANIE NA CZYTELNIKA - Co roku dzieci z grup przedszkolnych "0" przychodzą do 

biblioteki, aby uroczyście mianować ich czytelnikiem oddziału biblioteki dla dzieci.  

 MILITARIADA - Coroczna impreza historyczno-wojskowa o ogólnopolskim zasięgu! 

 PREZENTACJE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „MIEĆ JAK RZEKA SWOJE 

ŹRÓDŁO”. Na prezentacje zapraszane są kapele ludowe oraz zespoły tańca ludowego.  

 DNI KULTURY LASOWIACKIEJ (Filia w Cyganach) - Impreza skierowana do ogółu 

społeczeństwa, w czasie której trwają warsztaty rękodzieła artystycznego.   

 PIKNIK CYGAŃSKI (Filia w Cyganach) -Impreza skierowana do mieszkańców gminy.  

 PIEŚŃ LUDOWA W WYKONANIU DZIECKA (Filia w Cyganach) - Konkurs skierowany jest 

do dzieci i młodzieży.  

 INAUGURACJA SPOTKAŃ W KLUBIE ZŁOTEGO WIEKU „ISKIERKA” - Są to spotkania 

seniorów z naszego miasta przy herbatce, wspólnym śpiewaniu.  

 SPOTKANIE Z CYKLU „BIESIADY ZŁOTEGO WIEKU” – PIECZENIE ZIEMNIAKA - 

Impreza plenerowa dla seniorów z naszego miasta.  

 PREZENTACJE ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH „CZTERY PORY ROKU” - Teatry obrzędowe 

prezentują regionalne. 

 ZADUSZKI POETYCKIE - To wieczór wspomnień: melancholijna muzyka, wzruszające strofy 

poetyckie wprowadzają w nas nastrój głębokiej zadumy nad przemijaniem życia.  

 KONFRONTACJE RECYTATORSKIE - Konfrontacje recytatorskie to dwudniowy konkurs dla 

6-latków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

 SPOTKANIE OPŁATKOWE (Filia w Cyganach) - Spotkanie opłatkowe skierowane jest w 

szczególności do osób starszych, samotnych oraz ubogich.  

 

Biblioteka publiczna, wchodząca w skład SOK-u, posiada w swych zbiorach blisko 66 tys. 

woluminów udostępnianych w oddziale głównym (wypożyczalnia, oddział dla dzieci i czytelnia) oraz 

w trzech filiach: w os Dęba, w Chmielowie i Cyganach. Z biblioteki korzysta ponad 3100 
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czytelników, a rocznie notowanych jest 47 tys. wypożyczeń. Pracownicy biblioteki obok wypożyczeń 

prowadzą również lekcje biblioteczne, organizują spotkania z pisarzami. 

  

2.5.5. Sport i rekreacja. 
 

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy są bardzo dobre.   

Funkcjonowanie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie zapewnia dobra 

infrastruktura, w tym oddana do użytku kryta pływalnia wraz ze zjeżdżalnią wodną i sauną. Na 

pływalni corocznie odbywa się szereg zawodów pływackich różnej rangi. Ponadto zarządza 

obiektami: basenem letnim, Boiskami Orlik, Kortami Tenisowymi, Infrastrukturą Stadionu 

Sportowego, Siłownią i Zalew.  

Największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna wynikiem, czego jest istnienie 5 klubów 

sportowych: 

 MKS Stal Nowa Dęba,  

 LZS Chmielów, 

 LZS Cygany, 

 LZS Jadachy, 

 LKS Tarnowska Wola. 

 

W ramach MKS Stal Nowa Dęba, oprócz piłki nożnej działa sekcja lekkoatletyczna, sekcja 

badmintona. 

 

Ponadto działają również: 

 Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba, 

 Sportowa Sekcja Pływacka , 

 Nowodębski Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju MANTA, 

 Drużyna WOPR, 

 Rada Sportu. 

 

Na terenie gminy prowadzone są imprezy sportowe: 

 Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba,  

 Zawody pływackie „Memoriał Andrzeja Gerwatowskiego, 

 Piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza MiG Nowa Dęba, 

 Biegi Uliczne, 

 Otwarty Gminny Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, 

 Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Firm, 

 Turnieje dzikich drużyn. 

  

2.5.6. Aktywność lokalna 
 

Pod koniec 2012 r. na terenie gminy funkcjonowało, bardziej lub mniej aktywnie, przeszło 60 

organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w gminie, można zdecydowanie 

stwierdzić, że aktywność społeczna w Gminie Nowa Dęba jest bardzo wysoka.   

Organizacje pozarządowe realizują wiele zadań własnych gminy, uzupełniając w ten sposób 

działalność samorządu. Część zadań ma charakter jednorazowych eventów, jak np. cyklicznie 
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organizowane imprezy kulturalne, inne natomiast dotyczą działań o charakterze paromiesięcznym, np. 

wypoczynek letni dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych.  

Większość organizacji korzysta z obiektów wynajmowanych, użyczanych przez gminę lub gminne 

jednostki organizacyjne oraz powiatowe.  

Do dyspozycji organizacji sportowych służy stadion sportowy w Nowej Dębie, 2 orliki, 3 boiska przy 

szkołach, 5 boisk sportowych w sołectwach, w tym 2 wielofunkcyjne, korty, basen kryty i odkryty, 5 

sal gimnastycznych, 2 hale widowiskowo-sportowe. Gminnymi obiektami sportowymi na terenie 

miasta zarządza Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Ochotnicze straże pożarne dysponują 8 remizami, które są użyczane tym organizacjom przez gminę.  

 

Wykaz organizacji pozarządowych: 

1. Liga Obrony Kraju, 

2. Nowodębskie Towarzystwo Ratownictwa 

Wodnego, 

3. UKS - Uczniowski Klub Sportowy 

„STENGA”, 

4. Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 12 w 

Nowej Dębie, 

5. DĘBA Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gimnazjum Nr 2,  

6. Stowarzyszenie PORĘBA,  

7. LASOWIACY SZKOLE,  

8. Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Lasowiackiej BIELOWIANIE,  

9. Towarzystwo Włościańskie ŁUGI, 

10. Sekcja Polskiego Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych,  

11. Koło Łowieckie „Ryś” w Nowej Dębie,  

12. Polskie Towarzystwo Turystyczno – 

Krajoznawcze w Nowej Dębie,  

13. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Sportowych i Turystycznych „TWIST” w 

Nowej Dębie,  

14. Klub Karate KYOKUSHIN,  

15. Klub Piłki Siatkowej, 

16. Miejski Klub Sportowy "STAL" Nowa 

Dęba,  

17. Klub Piłki Siatkowej,  

18. Ludowy Zespół Sportowy Jadachy,  

19. Ludowy Zespół Sportowy Chmielów, 

20. Ludowy Zespół Sportowy Cygany,  

21. Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola,  

22. Klub Darta Sportowego „NOVA CLUB”,  

23. Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie 

Miasta Nowa Dęba”,  

24. Stowarzyszenie Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny KARAN, Filia w Nowej 

Dębie,  

25. Stowarzyszenie „WSPARCIE”,  

26. Koło Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo, 

27. Nowodębski Klub Abstynenta,  

28. Towarzystwo Przyjaciół Liceum im. Jana 

Kochanowskiego,  

29. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Dęby i 

Okolic,  

30. Nowodębskie Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne,  

31. Towarzystwo Pomocy Humanitarnej dla 

Ubogich i Cierpiących,  

32. Stowarzyszenie "Letnia Szkoła Pediatrii",  

33. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich Zarząd Koła 

Seniorów SIMP w Nowej Dębie, 

34. Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Nowej 

Dębie,  

35. Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi 

Powiatowemu w Nowej Dębie,  

36. Nowodębskie Koło Diabetyków,   

37. Koło Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej w Nowej Dębie,  

38. Koło Miejsko-Gminnego Związku 

Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych w Nowej Dębie,  

39. Koło Związku Sybiraków w Nowej Dębie,  

40. Stowarzyszenia Emerytów i Policyjnych 

Zarząd Koła w Nowej Dębie,  

41. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego 

w Nowej Dębie,  

42. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i 

Promocji Wsi Jadachy,  

43. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi 

Cygany,  

44. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Społecznych „INICJATYWA”,  

45. Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe w 

Chmielowie,  

46. Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie,  

47. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba – 

Fermoy – Ploemeur,  
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48. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Alfredówki i Budy Stalowskiej Veritas Et 

Bonum, 

49. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

Nr 1 w Nowej Dębie "Pro Juventute" , 

50. AUTOMOBILKLUB Nowa Dęba, 

51. Towarzystwo Kultury Powszechnej 

"RATUSZ", 

52. Związek Strzelecki Strzelec, 

53. Inspiracja Nowa Dęba, 

54. Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg 

Instruktorski Vive, 

55. Stowarzyszenie Poręba, 

56. TKF Pogoń, 

57. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział 

Parafii Matki Bożej Królowej Polski w 

Nowej Dębie, 

58. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział 

Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Nowej Dębie,  

59. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział 

Parafialny Jadachy,  

60. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział 

Parafialny Chmielów,  

61. Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział 

Parafialny Tarnowska Wola,  

62. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii 

Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 

Dębie,  

63. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej 

Dębie,  

64. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii 

Św. Maksymiliana Marii Kolbe w 

Jadachach,  

65. Parafialne Koło Akcji Katolickiej Parafii 

Św. Stanisława Biskupa w Chmielowie,  

66. OSP Nowa Dęba, 

67. OSP w Porębach Dębskich, 

68. OSP w Tarnowskiej Woli,  

69. OSP w Rozalinie,  

70. OSP w Alfredówce,  

71. OSP w Jadachach,  

72. OSP w Chmielowie,  

73. OSP w Cyganach. 

 

2.5.7.  Ochrona zdrowia 
 

Podstawowa opieka zdrowotna na terenie naszej gminy realizowana jest w ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy 

i pielęgniarki świadczące usługi w ramach kontraktów indywidualnych.  

Usługi specjalistyczne realizuje położony na terenie Nowej Dęby Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ), który został utworzony w 1998 r., a w roku następnym jego 

organem prowadzącym został powiat tarnobrzeski.  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiada 9 

Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 271 łóżek oraz 36 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 

i 15 dla noworodków. 

Ponadto oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, posiada oddział pomocy doraźnej oraz dział 

diagnostyczny. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie posiada podpisane 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w niżej wymienionym zakresie: 

1. Lecznictwo stacjonarne 
 Oddział Chorób Wewnętrznych 

 Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc 

 Oddział Chirurgii Ogólnej 

 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 

 Oddział Noworodkowy 

 Oddział Pediatryczny 

2. Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień 
 Oddział Psychiatryczny z wydzielonymi 

łóżkami Detoxykacyjnymi 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 

 Poradnia Leczenia Uzależnień 

3. Rehabilitacja Lecznicza 
 Oddział Rehabilitacyjny 

 Oddział Rehabilitacyjny – pobyt dzienny 

 Poradnia Rehabilitacyjna 

 Rehabilitacja Zabiegowa 

4. Opieka Długoterminowa 
 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 

5. Ratownictwo i transport medyczny 
 Zespół ratownictwa medycznego – 

podstawowy „P” 

 Zespół ratownictwa medycznego – 

specjalistyczny „S” 

6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

 Poradnia Chirurgiczna 

 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

 Poradnia Reumatologiczna 

 Poradnia Neurologiczna 

 Poradnia Leczenia bólu 
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 Poradnia Gastroenterologiczna 

 Poradnia Neonatologiczna 

 Poradnia Diabetologiczna 

 Badania endoskopowe układu oddechowego 

 Badania endoskopowe układu pokarmowego – 

gastroskopia 

 Badania endoskopowe układu pokarmowego – 

kolonoskopia 

 Badania ultrasonograficzne- Doppler duplex 

 Badania elektrokardiograficzne 

7. POZ – nocna i świąteczna opieka 

zdrowotna oraz transport sanitarny.  

8. Tlenoterapia domowa. 

 

Baza lokalowa SPZZOZ-u rozlokowana jest w czterech różnych miejscach, tj. przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie, ul. Kościuszki, ul. Rzeszowskiej w Nowej Dębie oraz w Chmielowie. Obejmuje 

następujące obiekty: 

1. Budynek Szpitala Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a, 

2. Budynek Szpitala Nr 2 przy ul. Kościuszki 1,  

3. Budynek Laboratorium Analitycznego,  

4. Budynek Oddziału Dziecięcego ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a, 

5. Budynek Przychodni Rehabilitacyjnej, ul. Rzeszowska 8,  

6. Budynek Oddziału Psychiatrii ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,  

7. Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a,  

8. Budynek Ośrodka Zdrowia w Chmielowie. 

 

Obiekty pomocnicze: Kotłownia, Wymiennikownia, Stacja Uzdatniania Wody, Pralnia, Wiaty, 

Prosektorium. Stan infrastruktury szpitalnej wymaga wielu zabiegów inwestycyjnych, pomimo 

realizowanych prac remontowo-budowlanych w ostatnich latach. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 6 aptek otwartych i 1 zamknięta (w szpitalu). 5 aptek znajduje się 

w Nowej Dębie, zaś 1 w Chmielowie. Apteki te nie pełnią dyżurów nocnych i w święta. W tym czasie 

mieszkańcy gminy mogą skorzystać z aptek pełniących dyżury w Tarnobrzegu. 

 

2.5.8.  Pomoc społeczna 
 

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

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 

zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Zadania gminy w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz wchodzi Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie realizuje w szczególności 

następujące zadania w zakresie: 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,  

 pracy socjalnej, 

 prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

 analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  

 rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  
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Corocznie Kierownik składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia 

potrzeby z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik wydaje 

decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do 

właściwości Gminy. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. Może także kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i 

stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Ośrodek zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny 

na 2 tysiące mieszkańców. Praca socjalna w środowisku zamieszkania osób i rodzin świadczona jest 

przez wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

pracownicy socjalni mają prawo przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych 

niezbędnych przy podejmowaniu działań i przyznawaniu świadczeń.  Ośrodek świadczy usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowane opiekunki 

środowiskowe. Konsultant – prawnik pracujący w Ośrodku świadczy porady prawne dla 

podopiecznych i klientów pomocy społecznej.  

Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu „ 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast 

dla innych osób posiłki są oferowane w Punkcie wydawania Posiłków przy MGOPS. Ośrodek stale 

współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, 

Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, 

Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, 

Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi 

organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.  

 

Dane dotyczące form wsparcia i charakterystykę rodzin pod względem trudnej rodziny obrazują 

poniższe tabele: 

 

Liczba rodzin korzystających z poszczególnych form pomocy:  

Form pomocy 
liczba rodzin w latach 

2007 2008 2009 2010 2011 

Zasiłki stałe 72 82 80 77 69 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 50 56 63 61 57 

Zasiłki okresowe 406 364 335 333 251 

Schronienie 2 2 1 2 1 

Posiłek 853  800  794  764  746  

Ubranie w formie rzeczowej x x x x x 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom niemajacym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na 

podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 

w NFZ 

x x x x x 

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego 22 4 35 51 38 

Sprawienie pogrzebu x x x 1 x 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem 734 639 619 579 565 

w tym zasiłek celowy specjalny 265 285 248 172 252 

Zakup węgla i drzewa wraz z dowozem w miejsce 

zamieszkania 
141 136 141 141 126 

Zakup posiłku wigilijnego i dowóz w miejsce 187 197 198 187 173 
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zamieszkania 

Wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty (podręczniki 

szkolne) 
     

Usługi opiekuńcze 74  79  75  80  87  

Decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych 

2 7 9 10 7 

 

 

 

Charakterystyka rodzin objętych pomocą pod względem trudnej sytuacji bytowej rodziny: 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
liczba rodzin w latach 

2007 2008 2009 2010 2011 

Sieroctwo 1 2 2 x 2 

Ubóstwo 530 470 509 489 426 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 26 29 150 126 116 

Bezrobocie 505 462 456 464 425 

Niepełnosprawność 462 445 461 442 435 

Długotrwała choroba 647 610 635 590 564 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

113 129 133 115 108 

Alkoholizm 115 104 99 106 93 

Narkomania 5 8 5 3 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
7 7 5 7 5 

Bezdomność 4 2 1 3 2 

Przemoc w rodzinie 13 25 23 15 20 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie dla osób przewlekle somatycznie chorych to placówka 

zapewniająca całodobową opiekę i pobyt (stały lub okresowy). DPS zapewnia pokoje (52 miejsca) o 

wysokim standardzie, opiekę lekarską i wykwalifikowany personel pielęgniarski, pełne wyżywienie, w 

tym również indywidualne diety, rehabilitację usprawniającą, zajęcia terapeutyczne oraz bogaty 

program kulturalno- oświatowy. W budynku znajduje się biblioteka oraz kaplica, w której w każdą 

niedzielę i święta odprawiane są msze święte. Dom Pomocy Społecznej świadczy także usługi 

opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu 

sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych.  

Istotnymi usługami, które świadczy Dom są usługi opiekuńcze polegające na podnoszeniu sprawności 

przebywających tutaj osób, jak również aktywizowanie mieszkańców i mobilizowanie do 

podejmowania działań na ich korzyść. Znaczącą pomocą, jaką świadczy DPS jest wykonywanie usług 

wspomagających, umożliwiających udział w terapii zajęciowej, realizację potrzeb religijnych (w 

budynku znajduje się kaplica Św. Józefa, posługę duszpasterską sprawują kapłani z parafii p.w. 

Podwyższenia Św. Krzyża). Pensjonariusze mają umożliwione korzystanie z biblioteki znajdującej się 

w Domu. 

Jako instytucja zapewnia usługi zdrowotne w postaci pielęgnacji chorych, konsultacji lekarskich, w 

tym specjalistycznych. Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza oraz promocja zdrowia. Pensjonariusze 

mają zapewniony dostęp do środków medycznych, ortopedycznych i pomocniczych. 
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3. Budżet Gminy 
 

Finanse gminy stanowią o możliwościach jej rozwoju i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Stanowić 

też będą w przyszłości o możliwościach realizacji zamierzeń strategicznych. Oczywiście przy tych 

zamierzeniach uwzględniać należy również środki strukturalne z UE i krajowych programów 

wspierających rozwój społeczny i gospodarczy. 

 

Dochody i wydatki gminy w latach 2007-2011 przedstawiają  poniższe tabele. 

 

Wyszczególnie

nie 

Dochody (w zł) 

Ogółem Własne Subwencje Dotacje 

2007 36.795.165,34 16.399.200,19 11.452.792,00 8.943.173,15 

2008 38.647.464,40 17.426.123,01 12.709.207,00 8.512.134,39 

2009 41.617.766,82 16.713.676,73 14.450.795,00 10.453.295,09 

2010 44.197.013,62 17.449.649,68 15.351.593,00 11.395.770,94 

2011 51.274.942,56 19.931.908,30 15.497.822,00 15.845.212,26 

 

 

Wyszczególnie

nie 

Wydatki w (zł) 

Ogółem 

budżet 

Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe 

ogółem w tym oświatowe ogółem 

2007 37.984.324,20 29.494.695,44 12.653.514,55 8.489.628,76 

2008 37.157.500,11 31.868.590,67 14.160.376,21 5.288.909,67 

2009 45.611.095,46 31.925.468,66 14.056.420,22 13.685.626,80 

2010 50.382.385,70 38.041.858,43 16.768.692,29 12.340.527,27 

2011 59.156.817,88 40.156.817,88 17.067.262,29 19.019.878,04 

 

Średnio roczny łączny dochód gminy za 2011 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca  wyniósł 

2747,26 zł. 

Przedstawione dane obrazują strukturę wydatków i dochodów gminy. Istotny wpływ na strukturę 

dochodów i wydatków w ostatnich latach miały realizowane kierunki inwestowania, ze znaczącym 

udziałem środków unijnych, głownie w infrastrukturę ochrony środowiska i drogownictwa, kultury.  
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CZĘŚĆ III   GMINA NOWA DĘBA NA TLE POWIATU TARNOBRZESKIEGO 
  

1. DANE OGÓLNE 

 

 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 18462 18704 18683 18579 

Baranów Sandomierski 11991 12211 12169 12130 

Gorzyce 13775 13684 13618 13505 

Grębów 9696 9798 9810 9820 

Średnia w powiecie 13481 13599 13570 13509 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 9578 9588 9598 9561 

Baranów Sandomierski 6110 6141 6125 6114 

Gorzyce 4932 6900 6861 6807 

Grębów 4932 4908 4912 4920 

Średnia w powiecie 6388 6884 6874 6851 
 

Tabela i wykres 1: Liczba mieszkańców. Tabela i wykres 2: Liczba kobiet. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1558,14 2362,09 2747,26 2830,04 

Baranów Sandomierski 1726,7 3239,46 2935,38 3061,07 

Gorzyce 1605,56 11551,77 3380,37 2805,55 

Grębów 1769,02 2983,05 2970,11 3359,75 

Średnia w powiecie 1664,855 5034,093 3008,28 3014,103 
 

 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 705,93 1076,31 1085,13 1297,82 

Baranów Sandomierski 476,64 615,21 780,63 778,16 

Gorzyce 637,79 1313,56 1011,72 905,29 

Grębów 674 790,1 900,63 1285,93 

Średnia w powiecie 623,59 948,795 944,5275 1066,8 

Tabela i wykres 3: Dochody budżetu gminy ogółem na 1 mieszkańca.  Tabela i wykres 4: Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 6497836 9077021,23 9410006,11 9859140,7 

Baranów Sandomierski 4098632 6855256,92 6714197,72 6442520,43 

Gorzyce 3695869 104284849,7 15478566,76 5856411,36 

Grębów 2703888 4559178,32 4908332,45 4991213,58 

Średnia w powiecie 4249056,3 31194076,53 9127775,76 6787321,518 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 219708 365004,92 366022,03 372342,41 

Baranów Sandomierski 140148 261452,83 157183,65 152860,37 

Gorzyce 166092 279785,38 133373,02 149693,93 

Grębów 68211 105338,71 89247,54 90050,59 

Średnia w powiecie 148539,75 252895,46 186456,56 191236,825 
 

Tabela i wykres 5: Wydatki z budżetu gminy na pomoc społeczną i pozostałe zadania 

z zakresu polityki społecznej.  

Tabela i wykres 6: Wydatki z budżetu gminy na ochronę zdrowia. 

 

  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2005 2010 2011 2012

K
w

o
ta

 [
zł

] 

Rok 

Wydatki z budżetu gminy na pomoc społeczną i pozostałe 
zadania z zakresu polityki społecznej 

Nowa Dęba

Baranów
Sandomierski

Gorzyce

Grębów

Nowa Dęba - trend

Powiat - trend

5000

55000

105000

155000

205000

255000

305000

355000

405000

2005 2010 2011 2012

K
w

o
ta

 [
zł

] 

Rok 

Wydatki z budżetu gminy na ochronę zdrowia  

Nowa Dęba

Baranów
Sandomierski

Gorzyce

Grębów

Nowa Dęba - trend

Powiat - trend



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 3038 2710 2652 2576 

Baranów Sandomierski 2240 2024 1923 1824 

Gorzyce 2446 2200 2183 2102 

Grębów 1917 1718 1667 1612 

Średnia w powiecie 2410 2163 2106 2029 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 2716 3021 3146 3217 

Baranów Sandomierski 1930 1995 2047 2124 

Gorzyce 1470 1763 1840 1975 

Grębów 1579 1634 1669 1708 

Średnia w powiecie 1924 2103 2176 2256 
 

Tabela i wykres 7: Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym. Tabela i wykres 8: Udział ludności w wieku poprodukcyjnym. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 85 101 102 97 

Baranów Sandomierski 65 63 66 69 

Gorzyce 103 98 90 73 

Grębów 42 38 49 50 

Średnia w powiecie 74 75 77 72 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 56,6 52,3 52,7 52,6 

Baranów Sandomierski 66,4 59,1 58,9 58,7 

Gorzyce 51,3 49,3 50,1 51,3 

Grębów 70,8 62,5 62,3 61,7 

Średnia w powiecie 61,3 55,8 56,0 56,1 
 

Tabela i wykres 9: Liczba zawartych małżeństw. Tabela i wykres 10: Wskaźnik obciążenia demograficznego: ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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 PODSUMOWANIE: 

 

1. Liczba mieszkańców gminy nieznacznie, ale systematycznie maleje  

(w powiecie sytuacja wydaje się stabilna), przy czym liczba kobiet 

wzrasta. 

2. Średnie dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe niż  

w powiecie, ale dochody własne budżetu gminy wyraźnie wyższe niż  

w sąsiednich gminach. 

3. Średnie wydatki na pomoc społeczną i na służbę zdrowia wyraźnie 

wyższe niż średnio w powiecie. W przypadku wydatków na służbę 

zdrowia wynikać to może z lokalizacji szpitala powiatowego na terenie 

gminy. 

4. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (malejąca) i w wieku 

poprodukcyjnym (wzrastająca) nie odbiega od tendencji powiatowych. 

5. Obciążenie demograficzne (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym) wyraźnie niższe w porównaniu do gmin 

sąsiednich. 

 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 661 652 671 

Baranów Sandomierski 634 613 613 

Gorzyce 653 650 649 

Grębów 465 486 509 

Średnia w powiecie 603,25 600,25 610,5 
 

Tabela i wykres 11: Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności.  
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2. POMOC SPOŁECZNA 

 

 

 

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 351,96 485,30 503,67 530,66 

Baranów Sandomierski 341,81 561,40 551,75 531,12 

Gorzyce 268,30 7620,93 1136,63 433,65 

Grębów 278,87 465,32 500,34 508,27 

Średnia w powiecie 310,23 2283,24 673,09 500,93 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1377 1324 1319 

Baranów Sandomierski 766 801 819 

Gorzyce bd 475 507 

Grębów 484 507 577 

Średnia w powiecie 657 777 806 
 

Tabela i wykres 12: Wydatki na opiekę społeczną ogółem na 1 mieszkańca.  

 

Tabela i wykres 13: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej.   
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 77 69 73 

Baranów Sandomierski 28 31 33 

Gorzyce 34 34 34 

Grębów 25 27 34 

Średnia w powiecie 41 40 44 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 333 251 290 

Baranów Sandomierski 63 73 71 

Gorzyce 129 111 85 

Grębów 57 55 75 

Średnia w powiecie 146 123 130 
 

Tabela i wykres 14: Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki stałe.  

 

Tabela i wykres 15: Świadczenia niepieniężne: zasiłek okresowy – liczba osób.  
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 867 785 712 

Baranów Sandomierski 781 744 637 

Gorzyce 586 524 546 

Grębów 641 575 540 

Średnia w powiecie 719 657 609 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 764 746 750 

Baranów Sandomierski 397 415 274 

Gorzyce 190 197 238 

Grębów 248 270 274 

Średnia w powiecie 400 407 423 
 

Tabela i wykres 16: Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne i dodatki do 

zasiłków rodzinnych. 

 

Tabela i wykres 17: Świadczenia niepieniężne: posiłek – liczba osób.  
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 579 565 558 

Baranów Sandomierski 249 246 261 

Gorzyce 365 356 363 

Grębów 206 211 266 

Średnia w powiecie 350 345 362 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 18 21 21 

Baranów Sandomierski 10 8 6 

Gorzyce 5 5 7 

Grębów 4 5 8 

Średnia w powiecie 9 10 11 
 

Tabela i wykres 18: Świadczenia niepieniężne: zasiłek – liczba osób.  

 

Tabela i wykres 19: Pobyt w DPS – liczba osób.  

 

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2010 2011 2012

Li
cz

b
a 

o
só

b
 

Rok 

Świadczenia pieniężne: zasiłek celowy - liczba osób 

MGOPS Nowa Dęba

MGOPS Baranów
Sandomierski

GOPS Gorzyce

GOPS Grębów

średnia w powiecie

Nowa Dęba - trend

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012

Li
cz

b
a 

o
só

b
 

Rok 

Pobyt w DPS - liczba osób 

MGOPS Nowa Dęba

MGOPS Baranów
Sandomierski

GOPS Gorzyce

GOPS Grębów

średnia w powiecie

Nowa Dęba - trend



41 
 

 

  

  

  

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 32 34 41 

Baranów Sandomierski 2 2 3 

Gorzyce 9 12 14 

Grębów 2 1 1 

Średnia w powiecie 11 12 15 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 131 130 163 407 191 564 

Baranów Sandomierski 100 117 114 582 87 246 

Gorzyce 65 121 78 084 78 167 

Grębów 25 661 24 973 24 634 

Średnia w powiecie 80 507 94 762 95 403 
 

Tabela i wykres 20: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – liczba osób.  

 

Tabela i wykres 21: Usługi opiekuńcze – liczba świadczeń.  
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 489 426 399 

Baranów Sandomierski 166 172 179 

Gorzyce 302 272 223 

Grębów 229 196 258 

Średnia w powiecie 297 267 265 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 464 425 433 

Baranów Sandomierski 258 258 273 

Gorzyce 192 218 178 

Grębów 179 175 217 

Średnia w powiecie 273 269 275 
 

Tabela i wykres 22: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu ubóstwa 

(ogółem).  

 

Tabela i wykres 23: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezrobocia 

(ogółem).  
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba bd 442 435 421 

Baranów Sandomierski bd 152 161 164 

Gorzyce bd 120 174 118 

Grębów bd 41 47 68 

Średnia w powiecie bd 189 204 193 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 590 564 562 

Baranów Sandomierski 239 223 243 

Gorzyce 199 250 146 

Grębów 6 31 36 

Średnia w powiecie 259 267 247 
 

Tabela i wykres 24: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu 

niepełnosprawności (ogółem).  

 

Tabela i wykres 25: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu długotrwałej 

choroby. 
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 115 108 150 

Baranów Sandomierski 12 6 9 

Gorzyce 49 59 63 

Grębów 47 107 90 

Średnia w powiecie 56 70 78 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 106 93 86 

Baranów Sandomierski 25 32 32 

Gorzyce 45 29 28 

Grębów 35 55 72 

Średnia w powiecie 53 52 55 
 

Tabela i wykres 26: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezradności 

(ogółem).  

 

Tabela i wykres 27: Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu alkoholizmu 

(ogółem).  
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 745 671 705 

Baranów Sandomierski 322 319 355 

Gorzyce 245 274 329 

Grębów 270 281 314 

Średnia w powiecie 396 386 426 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 243 543 234 136 264 643 

Baranów Sandomierski 105 919 112 648 135 394 

Gorzyce 87 848 93 998 124 314 

Grębów 102 869 106 179 129 399 

Średnia w powiecie 135 045 136 740 163 438 
 

Tabela i wykres 28:  Świadczenia pieniężne: zasiłek stały – liczba świadczeń. 

 

Tabela i wykres 29:  Świadczenia pieniężne: zasiłek stały – kwota świadczeń. 
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1 602 1 327 1 461 

Baranów Sandomierski 227 254 226 

Gorzyce 534 445 301 

Grębów 209 230 249 

Średnia w powiecie 643 564 559 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 337 742 296 089 358 175 

Baranów Sandomierski 73 384 76 810 74 863 

Gorzyce 187 566 160 000 125 000 

Grębów 63 535 75 931 89 774 

Średnia w powiecie 165 557 152 208 161 953 
 

Tabela i wykres 30:  Świadczenia pieniężne: zasiłek okresowy – liczba świadczeń. 

 

Tabela i wykres 31:  Świadczenia pieniężne: zasiłek okresowy – kwota świadczeń. 
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 114 749 117 134 120 003 

Baranów Sandomierski 16 337 18 812 23 803 

Gorzyce 58 039 60 474 62 642 

Grębów 30 473 32 193 34 033 

Średnia w powiecie 54 900 57 153 60 120 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 445 323 474 406 469 089 

Baranów Sandomierski 52 055 65 010 89 282 

Gorzyce 190 641 218 170 233 880 

Grębów 82 915 93 192 102 735 

Średnia w powiecie 192 734 212 695 223 474 
 

Tabela i wykres 32:  Świadczenia niepieniężne: posiłek – liczba świadczeń. 

 

Tabela i wykres 33:  Świadczenia niepieniężne: posiłek – kwota świadczeń. 
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 175 204 202 

Baranów Sandomierski 72 73 61 

Gorzyce 55 60 73 

Grębów 48 48 69 

Średnia w powiecie 88 96 101 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 256 772 333 668 367 110 

Baranów Sandomierski 122 256 140 382 131 727 

Gorzyce 61 231 74 295 105 142 

Grębów 73 323 85 100 133 165 

Średnia w powiecie 128 396 158 361 184 286 
 

Tabela i wykres 34:  Odpłatność gminy za pobyt w DPS – liczba korzystających. 

 

Tabela i wykres 35: Odpłatność gminy za pobyt w DPS – kwota świadczeń. 
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Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 9 854 9 422 9 166 

Baranów Sandomierski 1 423 1 062 2 149 

Gorzyce 4 052 4 450 5 894 

Grębów 1 569 965 1 075 

Średnia w powiecie 4 225 3 975 4 571 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 270 400 272 865 300 974 

Baranów Sandomierski 23 811 21 451 36 902 

Gorzyce 59 990 71 400 97 293 

Grębów 29 829 19 429 18 502 

Średnia w powiecie 96 008 96 286 113 418 
 

Tabela i wykres 36: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – liczba świadczeń.  

 

Tabela i wykres 37: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – kwota świadczeń.  

 

  

 

 

  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2010 2011 2012

Li
cz

b
a 

św
ia

d
cz

e
ń

 

Rok 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - liczba swiadczeń 

MGOPS Nowa Dęba

MGOPS Baranów
Sandomierski

GOPS Gorzyce

GOPS Grębów

średnia w powiecie

Nowa Dęba - trend
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2010 2011 2012

K
w

o
ta

 ś
w

ia
d

cz
e

ń
 [

zł
] 

Rok 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - kwota świadczeń  

MGOPS Nowa Dęba

MGOPS Baranów
Sandomierski

GOPS Gorzyce

GOPS Grębów

średnia w powiecie

Nowa Dęba - trend



50 
 

 

 

  

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 552 948 1 368 

GOPS Gorzyce 514 682 1 143 

Średnia w powiecie 282 441 680 
 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 275 929 484 259 700 988 

Baranów Sandomierski 262 898 350 931 590 431 

Gorzyce 206249 376 254 537 680 

Grębów 173 108 433 994 734 275 

Średnia w powiecie 229 546 411 360 640 844 
 

Tabela i wykres 38: Świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń.  

 

Tabela i wykres 39: Świadczenia pielęgnacyjne – kwota świadczeń.  
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Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 5 658 5 773 5 991 

GOPS Gorzyce 3 169 3 238 3 270 

Średnia w powiecie 2 334 2 384 2 452 
 

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 864 450 883 269 914 623 

GOPS Gorzyce 484 857 495 414 500 310 

MGOPS Baranów Sandomierski 520 047 522 342 541 926 

GOPS Grębów 428 859 439 263 464 814 

Średnia w powiecie 574 553 585 072 605 918 
 

  

Tabela i wykres 40: Zasiłek pielęgnacyjny – liczba świadczeń.  

 

Tabela i wykres 41: Zasiłek pielęgnacyjny – kwota świadczeń.  
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Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 154 159 148 

GOPS Gorzyce 133 141 128 

MGOPS Baranów Sandomierski 133 105 79 

GOPS Grębów 103 97 83 

Średnia w powiecie 131 126 110 
 

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 154 000 159 000 148 000 

GOPS Gorzyce 133 000 141 000 128 000 

MGOPS Baranów Sandomierski 133 000 105 000 79 000 

GOPS Grębów 103 000 97 000 83 000 

Średnia w powiecie 130 750 125 500 109 500 
 

  

Tabela i wykres 42: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba 

świadczeń.   

 

Tabela i wykres 43: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 

świadczeń.   
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Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 91 95 90 

GOPS Gorzyce 85 87 95 

MGOPS Baranów Sandomierski 37 36 40 

GOPS Grębów 39 48 56 

Średnia w powiecie 63 67 70 
 

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 456939 484 348 493 691 

GOPS Gorzyce 529 903 571 516 612 409 

MGOPS Baranów Sandomierski 236 730 258 370 269 806 

GOPS Grębów 206 032 253 522 272 687 

Średnia w powiecie 357401 391 939 412 148 
 

  

 

Tabela i wykres 44: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba rodzin. 

 

Tabela i wykres 45: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota świadczeń. 
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 Podsumowanie: 

 

1. Wydatki i liczba osób korzystających z pomocy społecznej ogółem na 

przestrzeni ostatnich lat nie odbiegają od średniej w powiecie. Ponadto warto 

zwrócić uwagę na fakt, iż liczba osób pozostaje na tym samym poziomie. 

2. Informacje dotyczące poszczególnych powodów objęcia beneficjanta pomocą 

społeczną wskazują zarówno na spadek, jak i na wzrost niektórych grup 

objętych wsparciem.  

3. Mimo zróżnicowanych tendencji w zakresie liczby osób objętych pomocą 

rośnie liczba udzielanych świadczeń i znaczący wzrost kosztów udzielanego 

wsparcia finansowego i rzeczowego. 

 

 

Gmina 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 311 479 327 374 338 873 

Baranów Sandomierski 188 000 200 000 170 814 

Gorzyce 491 742 457 640 426 977 

Grębów 149 892 182 522 196 849 

Średnia w powiecie 285 278 291 884 283 628 
 

Tabela i wykres 46: Świadczenia pieniężne: zasiłek celowy – kwota świadczeń. 
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Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 382 381 410 

GOPS Gorzyce 383 381 404 

MGOPS Baranów Sandomierski 389 353 391 

GOPS Grębów 405 402 435 

Średnia w powiecie 390 379 410 
 

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 183 223 230 

GOPS Gorzyce 145 205 263 

MGOPS Baranów Sandomierski 180 252 280 

GOPS Grębów 268 268 295 

Średnia w powiecie 194 237 267 
 

Gmina 2010 2011 2012 

MGOPS Nowa Dęba 211 223 245 

GOPS Gorzyce 323 302 331 

MGOPS Baranów Sandomierski 351 360 415 

GOPS Grębów 304 330 361 

Średnia w powiecie 297 304 338 
 

   

 

Tabela i wykres 47: Średnia wysokość zasiłku stałego dla 

osób samotnie gospodarujących. 

 

Tabela i wykres 48: Średnia wysokość zasiłku stałego dla 

osób w rodzinie. 

 

Tabela i wykres 49: Średnia wysokość zasiłku okresowego. 
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3. OŚWIATA 

  

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 15 18 19 19 

Baranów Sandomierski 23 26 30 33 

Gorzyce 18 18 22 18 

Grębów 12 10 10 17 

Średnia w powiecie 17 18 20 22 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 15 19 20 21 

Baranów Sandomierski 19 23 26 23 

Gorzyce 16 16 18 18 

Grębów 9 11 14 19 

Średnia w powiecie 15 17 20 20 
 

Tabela i wykres 50: Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców. 

 

Tabela i wykres 51: Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych na 1000 

mieszkańców. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 666,40 918,88 915,23 982,72 

Baranów Sandomierski 729,57 968,98 1093,41 1053,88 

Gorzyce 745,68 1329,43 1174,32 1206,44 

Grębów 702,74 1026,15 1058,76 1211,11 

Średnia w powiecie 711,10 1060,86 1060,43 1113,54 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 371,31 451,94 429,97 471,86 

Baranów Sandomierski 414,22 561,17 660,18 586,55 

Gorzyce 385,26 520,99 569,78 618,42 

Grębów 372,81 500,95 522,19 570,16 

Średnia w powiecie 385,90 508,76 545,53 561,75 
 

Tabela i wykres 52: Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem na 1 mieszkańca. 

 

Tabela i wykres 53: Wydatki na szkoły podstawowe na 1 mieszkańca. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 100,98 162,68 181,42 172,28 

Baranów Sandomierski 74,58 120,40 140,73 157,98 

Gorzyce 110,52 156,05 165,86 174,05 

Grębów 42,96 62,95 80,70 108,37 

Średnia w powiecie 82,26 125,52 142,18 153,17 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 93,75 86,23 86,27 88,56 

Baranów Sandomierski 94,69 87,86 87,34 88,54 

Gorzyce 100,48 90,19 92,85 92,30 

Grębów 95,89 94,63 95,34 93,70 

Średnia w powiecie 96,20 89,73 90,45 90,78 
 

Tabela i wykres 54: Wydatki na przedszkola na 1 mieszkańca.  

 

Tabela i wykres 55: Współczynnik skolaryzacji brutto – szkoły podstawowe. 
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 Podsumowanie: 

 

1. Wskaźniki opisujące sytuację wychowania przedszkolnego odbiegają in minus 

od analogicznych, średnich dla gmin powiatu. 

2. Wskaźniki opisujące sytuację edukacji szkolnej (szkoły podstawowe  

i gimnazja) odbiegają in minus od analogicznych, średnich dla gmin powiatu. 
 

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 94,37 87,62 83,74 81,02 

Baranów Sandomierski 96,95 89,54 88,63 87,66 

Gorzyce 101,47 94,28 93,80 91,65 

Grębów 104,96 99,28 95,37 98,22 

Średnia w powiecie 99,44 92,68 90,39 89,64 
 

 

Tabela i wykres 56: Współczynnik skolaryzacji brutto – gimnazja. 
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4. OCHRONA ZDROWIA 

  

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1250 1250 1000 833 

Baranów Sandomierski 2500 2000 2000 2000 

Gorzyce 2000 2500 2000 1667 

Grębów 5000 3333 3333 3333 

Średnia w powiecie 2688 2271 2083 1958 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 4616 3741 3737 4645 

Baranów Sandomierski 5996 12211 6085 6065 

Gorzyce 4547 6842 4539 4502 

Grębów 4848 4899 4905 4910 

Średnia w powiecie 5002 6923 4817 5031 
 

Tabela i wykres 57: Liczba mieszkańców na 1 placówkę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

 

Tabela i wykres 58: Liczba mieszkańców na 1 aptekę ogólnodostępną. 
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 Podsumowanie: 

 

Sytuacja mieszkańców w gminie Nowa Dęba w zakresie dostępności do 

podstawowych usług służby zdrowia jest lepsza względem innych gmin w 

powiecie. Zapewne duży wpływ na taką sytuację ma umiejscowienie w Nowej 

Dębie Szpitala Powiatowego.  

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 11,90 19,51 19,59 20,04 

Baranów Sandomierski 11,69 21,41 12,92 12,60 

Gorzyce 12,06 20,45 9,79 11,08 

Grębów 7,03 10,75 9,10 9,17 

Średnia w powiecie 10,67 18,03 12,85 13,22 
 

 

Tabela i wykres 59: Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca. 
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5. MIESZKALNICTWO 

  

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 5365 5525 5542 5562 

Baranów Sandomierski 3461 3511 3521 3535 

Gorzyce 3625 3697 3712 3734 

Grębów 2367 2543 2564 2587 

Średnia w powiecie 3705 3819 3835 3855 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 20,1 21 21,2 21,4 

Baranów Sandomierski 23,5 24,2 24,4 24,6 

Gorzyce 20,9 22,1 22,4 22,8 

Grębów 22,9 25,4 25,7 25,9 

Średnia w powiecie 21,9 23,2 23,4 23,7 
 

Tabela i wykres 60: Liczba mieszkań ogółem. 

 

Tabela i wykres 61: Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1,25 10,01 0,23 1,10 

Baranów Sandomierski 11,34 16,42 52,08 15,58 

Gorzyce 40,98 240,88 14,00 70,43 

Grębów 8,80 19,30 24,49 34,59 

Średnia w powiecie 15,59 71,65 22,70 30,42 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 98,9 98,6 98,6 98,6 

Baranów Sandomierski 93,9 95,8 95,8 95,8 

Gorzyce 96,8 98,1 98,2 98,2 

Grębów 98,3 98,3 98,3 98,3 

Średnia w powiecie 97,0 97,7 97,7 97,7 
 

Tabela i wykres 62: Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem na 1 mieszkańca.  

 

Tabela i wykres 63: Udział mieszkań wyposażonych w wodociąg w ogólnej liczbie 

mieszkań.  
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 6449 3845 3752 3533 

Baranów Sandomierski 881 552 589 590 

Gorzyce 2243 964 760 548 

Grębów 32 3 18 6 

Średnia w powiecie 2401,25 1341 1279,75 1169,25 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 958569 656801 627850 610941 

Baranów Sandomierski 109047 90945 99256 102491 

Gorzyce 309059 148467 121298 95809 

Grębów 2364 594 1863 514 

Średnia w powiecie 344759,8 224201,8 212566,8 202438,8 
 

Tabela i wykres 64: Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 

 

Tabela i wykres 65: Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba bd 48 43 39 

Baranów Sandomierski bd 49 13 0 

Gorzyce bd 0 6 bd 

Grębów bd 0 0 bd 

Średnia w powiecie bd 24 16 20 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba bd 31 29 30 

Baranów Sandomierski bd 3 25 25 

Gorzyce bd 0 0 bd 

Grębów bd 0 0 bd 

Średnia w powiecie bd 9 14 28 
 

Tabela i wykres 66: Wnioski złożone na mieszkanie z zasobów gminy. 

 

Tabela i wykres 67: Mieszkania/lokale socjalne. 
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 Podsumowanie: 

 

1. Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców Nowej Dęby na tle powiatu jest 

zróżnicowana. W zasobach mieszkaniowych jest więcej mieszkań w 

porównaniu do innych gmin ale powierzchnia mieszkania przypadająca na 

jednego mieszkańca jest mniejsza. 

2. Zasoby infrastrukturalne są większe, jednak z terenu gminy złożono więcej 

wniosków o dodatki mieszkaniowe. Po części wynika to z większego stopnia 

zurbanizowania gminy Nowa Dęba w porównaniu do pozostałych 3 gmin, ale 

też, bazując na danych dotyczących pomocy społecznej i zjawisk bezrobocia, 

większa jest skłonność mieszkańców do korzystania z pomocy instytucji 

publicznych. 

3. Potwierdzeniem sytuacji mieszkaniowej jest analiza liczby mieszkań socjalnych 

w stosunku do liczby mieszkańców ubiegających się o nie, która wskazuje na 

wyraźne potrzeby w tym zakresie zgłaszane przez mieszkańców nieradzących 

sobie samodzielnie z zapewnieniem mieszkania sobie, czy własnej rodzinie. 

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 26 26 34 6 

Baranów Sandomierski 29 29 4 8 

Gorzyce 0 0 0 bd 

Grębów 0 0 0 bd 

Średnia w powiecie 14 14 10 7 
 

 

Tabela i wykres 68: Wnioski złożone na mieszkanie/lokale socjalne. 
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6. RYNEK PRACY 

 

 

  

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 11793 12283 12239 12177 

Baranów Sandomierski 7208 7675 7658 7642 

Gorzyce 9013 9165 9075 8928 

Grębów 5678 6028 6044 6073 

Średnia w powiecie 8423 8787,75 8754 8705 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba 1334 1044 1074 1171 

Baranów Sandomierski 929 775 798 803 

Gorzyce 977 719 739 778 

Grębów 802 627 660 736 

Średnia w powiecie 1010,5 791,25 817,75 872 
 

Tabela i wykres 69: Ludność w wieku produkcyjnym.  

 

Tabela i wykres 70: Bezrobotni zarejestrowani.  
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Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba bd 572 558 634 

Baranów Sandomierski bd 402 391 420 

Gorzyce bd 374 358 384 

Grębów bd 551 568 391 

Średnia w powiecie bd 475 469 457 
 

Gmina 2005 2010 2011 2012 

Nowa Dęba bd 124 132 155 

Baranów Sandomierski bd 96 131 bd 

Gorzyce bd 120 108 110 

Grębów bd 76 92 bd 

Średnia w powiecie bd 104 116 133 
 

Tabela i wykres 71: Rynek pracy: długotrwałe bezrobocie. 

 

 

Podsumowanie: zauważa się wzrost liczby osób pozostających bez pracy, w tym 

liczby osób z prawem do zasiłku oraz pozostających długotrwale bezrobotnymi. 

 

Tabela i wykres 72: Rynek pracy: bezrobotni z prawem do zasiłku. 
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CZĘŚĆ IV OCENA WDRAŻANIA GMINNEJ STRATEGII 2007-20132  
 

OBSZAR STRATEGICZNY 
Rekomendowane działania na 

lata 2014-2020 

Niepożądane działania, jakie 

wystąpiły w latach 2007-2013 

Rekomendowane nowe działania 

do wdrożenia w latach 2014-2020 

Zagrożenia, których należy 

unikać 

Przeciwdziałanie bezrobociu  

i aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

 Projekt „Czas na aktywność” 

 OHP – aktywizacja młodych 

 Działania OPS-u 

 Współpraca szkół i zakładów 

pracy 

 Ograniczone możliwości podjęcia 

pracy wynikające z trudności 

komunikacyjnych 

 Bierna postawa osób 

bezrobotnych 

 Ograniczona dostępność poradni 

psychologicznej 

 

 Wdrożenie prac społecznie 

użytecznych 

 Zwiększenie ofert pracy 

 Spójność szkoleń z ofertami pracy 

 Otwarte doradztwo zawodowe 

 Cykliczne targi pracy 

 Koordynacja szkoleń bazująca na 

analizie potrzeb rynku pracy  

 Umożliwianie pracy przy 

zajęciach porządkowych osobom 

korzystającym ze środków OPS 

 Doradztwo zawodowe w szkołach 

 Więcej kierunków kształcenia 

zawodowego i technicznego 

ukierunkowanego na potrzeby 

lokalnego rynku pracy 

 

 Dyskryminacja osób przy 

zatrudnianiu, np. ze względu na 

miejsce zamieszkania 

 Likwidacja zakładów pracy 

Stworzenie zintegrowanego 

systemu pomocy osobom  

i rodzinom z problemem 

alkoholowym oraz 

narkotykowym 

 Funkcjonowanie Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Klubu AA, 

Poradni Zdrowia 

Psychologicznego, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Poradni 

Profilaktyczno-Psychologicznej  

 Gminny Program Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 Gminny Program Rozwiązywania 

Problemów Narkotycznych 

 Gminny Program Wspierania 

Rodziny 

 Trudności w zapewnieniu 

bezpiecznego mieszkania dla 

kobiet – ofiar przemocy 

 Zwiększenie środków 

finansowych na realizację zadań 

 Działania edukacyjno-

informacyjne dot. skutków 

nadużywania alkoholu  

i narkotyków 

 Poszerzenie oferty możliwości 

spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży 

 Utworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej 

 Działania profilaktyczne poprzez 

spotkania z mieszkańcami i 

 Program niedostosowany do 

potrzeb środowiska 

                                                           
2
 Ocena wdrażania Gminnej Strategii na lata 2007 – 2013 powstała w czasie 1 spotkania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji Strategii. Zawarte wnioski i rekomendacje są jednym z 

elementów analizy sytuacji społecznej Miasta i Gminy Nowa Dęba. Przedstawione zapisy odzwierciedlają jedynie opinie uczestników zespołu.  



70 
 

 Praca terapeutów ds. uzależnień grupami zagrożonymi 

 Grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych (zatrudnienie 

specjalistów do prowadzenia 

spotkań) 

 Grupa wsparcia dla dzieci  

 Odizolowanie sprawcy od ofiar 

przemocy 

 Dążenie do utworzenia izby 

wytrzeźwień na terenie gminy 

 Punkt konsultacyjny przy M-

GOPS (zatrudnienie specjalistów: 

psycholog, pedagog, terapeuta 

uzależnień) 

 Funkcjonujący Gminny Program 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

 

Poprawa stanu zdrowia  

 i ograniczanie skutków 

niepełnosprawności 

 Szpital Powiatowy (psychiatria, 

ZOL, rehabilitacja, poradnie 

specjalistyczne, PLU, klub AA, 

Koło Dzieci Niepełnosprawnych, 

DPS, ŚOS, usługi opiekuńcze 

 Częściowo zlikwidowane bariery 

architektoniczne 

 Spółdzielnia inwalidów 

 Utrzymanie klas integracyjnych 

 Profilaktyka zdrowotna 

 Grupa integracyjna  

w przedszkolu 

 PPP w Nowej Dębie 

 Funkcjonujące nielegalna 

sprzedaż alkoholu tak zwane 

„meliny” 

 Akceptacja alkoholizmu jako 

choroby 

 Dobrowolność leczenia 

uzależnień 

 Występujące nadal bariery 

architektoniczne dla 

niepełnosprawnych 

 Wysoki poziom znieczulicy 

wobec niepełnosprawnych 

 Brak dostatecznej wiedzy  

i informacji nt. wielu chorób  

i rodzajów niepełnosprawności 

 Zbyt mała liczba klas 

integracyjnych 

 Zbyt długi czas oczekiwania na 

specjalistyczne leczenie 

 

 Wybudowanie windy w UMiG 

Nowa Dęba 

 Większy dostęp do specjalistów 

 Większa liczba kadry 

specjalistycznej do pracy  

z dziećmi 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

(poradnia) 

 Zajęcia z terapii rodzinnej 

 Klub integracji społecznej 

 W szkołach, przedszkolach, 

przychodniach oraz w innych 

obiektach użyteczności publicznej 

są podjazdy dla wózków 

inwalidzkich 

 Zwiększenie liczby miejsc pracy 

dla osób niepełnosprawnych 

 Rozszerzenie szeroko pojętego 

wolontariatu  

 Brak specjalistów terapeutów 

(wspomaganie dzieci z autyzmem, 

ADHD, etc.) w miejscu 

zamieszkania 

 Placówka wczesnego 
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wspomagania rozwoju dziecka, w 

tym zabezpieczenie środków na 

realizację 

 

Podniesienie poziomu 

kwalifikacji i doskonalenie 

zawodowe pracowników 

socjalnych zatrudnionych w 

pomocy społecznej 

 Kontrakty socjalne 

 Zespoły interdyscyplinarne 

 Praca w rodzinie 

 Praca z trudnym klientem 

 Praca z klientem z zaburzeniami 

psychicznymi 

 Współpraca ze społecznością 

lokalną 

 Pierwsza pomoc 

 Język migowy 

 Terapia uzależnień 

 Terapia rodzin 

 Seksualność osób 

niepełnosprawnych 

 Superwizja 

 Dostępność do materiału, 

Internetu – do wiedzy 

 Unijne szkolenia 

 Studia podyplomowe 

 Otwartość na podnoszenie 

kwalifikacji 

 Możliwości podnoszenia 

kwalifikacji 

 Niewykorzystane w pełni zasoby 

tkwiące w pracownikach 

socjalnych  

 Nieprofesjonalne firmy 

szkoleniowe 

 Praca z dziećmi 

 Praca w trudnych sytuacjach, np. 

socjoterapia 

 Niedostateczne rozwiązania 

prawne w ustawie o pomocy 

społecznej dotyczące 

pracowników socjalnych 

 Większe angażowanie się 

pracowników  

w działalność organizacji 

pozarządowych 

 W pełni wykorzystywanie 

możliwości wynikających 

z zatrudnienia i podnoszenia 

kwalifikacji 

 

Identyfikowanie przyczyn  

i ograniczenie zjawiska ubóstwa 

oraz zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu 

 Pomoc społeczna 

 Diagnoza i analiza sytuacji  

w gminie 

 Gminny Program Wspierania 

Rodziny 

 Wolontariat skupiony przy DPS 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Projekty systemowe realizowane 

w ramach PO KL 

 Wykluczenie społeczne 

 Bezrobocie 

 Bieda 

 Niskie zarobki 

 Alkoholizm  

 Narkomania 

 Emigracja młodych 

i wykształconych mieszkańców 

 

 Miejsca pracy 

 Mieszkanie wszelkiego typu 

 Dobre płace 

 Świetlice socjoterapeutyczne 

 Bary z tanimi posiłkami 

 Zacieśnianie współpracy 

instytucji w ramach realizacji 

programów (takich jak w tytule) 

 Zwiększenie wsparcia 

finansowego dla młodzieży 

uczącej się i dojeżdżającej do 

szkół 

 Karta Dużej Rodziny 

 Sytuacji, kiedy wystąpi 

konieczność utworzenia 

noclegowni  
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 Klub Integracji Społecznej 

 Spółdzielnia socjalna 

 Eliminacji zjawiska dziedziczenia 

ubóstwa 

 

Zwalczanie i ograniczanie 

zjawiska bezdomności 

 Pomoc społeczna 

 Lokale socjalne 

 Monitoring osób bezdomnych 

 Kierowanie osób do schronisk 

(noclegowni) 

 Społeczna komisja mieszkaniowa 

 

 Bezdomność (każdy powinien 

mieć, gdzie mieszkać) 

 Mała liczba lokali socjalnych 

 Wysokie czynsze 

 Schronisko jednonocne 

(noclegownia) 

 Mieszkania socjalne 

 Monitorowanie osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością 

 Formy „samozatrudnienia” 

bezdomnych 

 Indywidualne plany wychodzenia 

z bezdomności 

 Współpraca z instytucjami 

opiekującymi się bezdomnymi 

 Aktywizowanie bezdomnych   

w rozwiązywaniu ich problemów   

 Grupy wsparcia 

 Rozwój budownictwa socjalnego 

 

 Eksmisji mieszkańców  

Zapewnienie szerokiej i łatwo 

dostępnej pomocy osobom w 

podeszłym wieku 

 Dom Pomocy Społecznej 

 MGOPS  - usługi opiekuńcze 

 Klub seniora 

 Pielęgniarki długoterminowe 

 Opieka paliatywna 

 Służba zdrowia dostępna na 

miejscu 

 Rehabilitacja 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Długi czas oczekiwania na 

pielęgniarki długoterminowe  

 Ograniczona liczba specjalistów 

w służbie zdrowia 

 Długie oczekiwanie na usługę 

rehabilitacyjną 

 Marginalizacja i/lub wykluczenie 

społeczne osób starszych 

 Osoby starsze ofiarami oszustów 

gospodarczych 

 

 Dom dziennego pobytu dla osób 

w podeszłym wieku 

 Bezpłatne biuro porad prawnych 

 Usługi porządkowe  

 Znoszenie barier 

architektonicznych 

 Bar mleczny 

 Poradnia psychologiczna  

i specjalistyczna 

 Zwiększenie środków na 

realizację zadań 

 Dopłaty – refundacja leków, 

długotrwałe leczenie 

 Zniżki dla emerytów i rencistów 

 Więcej projektów aktywizujących 

seniorów 

 Zwiększenie integracji 

międzypokoleniowej 

 

 Pogramy nieuwzględniające w 

pełni  potrzeb osób starszych 
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Wdrożenie kompleksowego 

programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 Zespól interdyscyplinarny 

 Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy 

 Kadra 

 Zaplecze administracyjne 

 Koordynacja działań wszystkich 

instytucji, służb, organizacji 

 Podejmowanie innowacyjnych 

działań w celu przeciwdziałania 

przemocy 

 Bariery związane z ujawnianiem 

przemocy w rodzinie 

 Opór ze strony instytucji 

(placówki oświatowe, instytucje 

medyczne) przed zakładaniem 

niebieskich kart 

 Znieczulica społeczna 

 Renty/inne świadczenia pieniężne 

przepijane przez kogoś z rodziny 

zamiast zaspokajanie potrzeb 

rodziny 

 Część policji „zarabia” pod 

„Dębianką” zamiast podejmować 

akcje prewencyjne  

 

 Terapeuci do pracy z osobami 

doświadczającymi przemocy 

i sprawcami 

 Grupy samopomocowe 

 Zwiększenie ilości działań 

informacyjno-edukacyjnych - 

podniesienie świadomości 

społecznej 

 Zapewnienie bezpiecznego 

miejsca (w czasie interwencji) 

ofiarom przemocy 

 Łatwiejszy i szybszy dostęp do 

specjalistów 

 Większe środki na realizację 

działań 

 Odizolowanie sprawcy przemocy 

od rodziny 

 Świetlice socjoterapeutyczne 

 Szkolenia dla sprawców 

przemocy ukierunkowane na 

zmianę ich negatywnych 

zachowań 

 Dzielnicowy policjant powinien 

być widoczny w przestrzeni 

społecznej 

 Organizacja edukacji dla ofiar  

i ich agresorów – zapobieganie 

dalszym negatywnym działaniom 

 Program, system 

nieodpowiadający potrzebom 

środowiska, nieuwzgledniający 

zasobów gminy  

 Opuszczanie miejsca 

zamieszkania przez sprawcę, a nie 

przez ofiarę 

  

OBSZAR STRATEGICZNY 
Rekomendowane działania na 

lata 2014-2020 

Niepożądane działania, jakie 

wystąpiły w latach 2007-2013 

Rekomendowane nowe działania 

do wdrożenia w latach 2014-2020 

Zagrożenia, których należy 

unikać 
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CZĘŚĆ V  ANALIZA PROBLEMOWA GMINY NOWA DĘBA3  
  

1. NOWODĘBSKI RYNEK PRACY  
 Brak wystarczającej liczby miejsc pracy, w tym: 

o Wzrost bezrobocia wśród osób młodych,  

o Brak adekwatnego do wyksztalcenia zatrudniania osób młodych po studiach,  

o Uboga oferta pracy dla osób 50+, 

o Bezrobocie wśród młodych kobiet, 

 Zwiększanie się liczby osób bezrobotnych bez prawa do emerytury, 

 Brak możliwości podjęcia pracy dla wszystkich poszukujących pracy, 

 Mała liczba programów publicznych zatrudniających bezrobotnych (obecnie są tylko dla tych 

przedsiębiorców, którzy zatrudniają po stażu), 

 Niskie zarobki w zakładach pracy, niezaspakajające podstawowych potrzeb,  

 niewspółmierne do wykonanej pracy poziom wynagradzania,  

 duża ilość tzw. „umów śmieciowych”, 

 Emigracja zarobkowa, 

 Praca „na czarno” (bez podatków, ubezpieczenia społecznego, etc.), 

 Mała efektywność aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, 

 Brak możliwości skutecznego przekwalifikowania się, 

 Niska motywacja pracownicza i instytucjonalna, 

 Słaba aktywizacja osób długo i trwale bezrobotnych, 

 Krótki czas urlopów macierzyńskich – propozycja: płatne do lat 4 urlopy macierzyńskie, 

 Tworzenie nowych stanowisk pracy i jednocześnie ograniczenie prac w święta i niedziele. 

2. RELACJE I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
 Potrzeba stałej analizy problemów, 

 Postawa roszczeniowa beneficjentów pomocy wobec instytucji i innych ludzi przy jednoczesnym braku 

zaangażowania, 

 Słabe egzekwowanie właściwych zachowań u właścicieli psów, 

 Zbyt niski poziom współpracy mieszkańców ze służbami, np. strażą miejską, 

 Słabo rozwinięta pomoc i wrażliwość społeczna, 

 Małe zaangażowanie mieszkańców w działania społeczne,  

 Niesatysfakcjonująca współpraca między instytucjami, 

 Potrzeba większej ilości i zakresu pracy ze stowarzyszeniami , 

 Dalsze ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kulturalnych (np. kino, basen), 

 Niewystarczająca lub niesatysfakcjonująca liczba i zakres  inicjatyw zarówno ze strony społeczności 

lokalnej jak i samorządu, 

 Małe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, 

3. EDUKACJA/OŚWIATA 
 Mało miejsc w żłobkach, 

 Budowa i modernizacja przedszkoli dla najmłodszych, 

 Powiększenie oddziału żłobkowego w przedszkolach, 

 Więcej programów umożliwiających organizację ogrodów wypoczynkowych lub ogólnodostępnych 

placów zabaw , 

 Brak boisk sportowych na osiedlach Nowej Dęby i placów zabaw dla dzieci, 

 Rozbudowa klaso-pracowni zawodowych oraz językowych, 

 Stała poprawa warunków lokalowych w szkołach, 

 Brak świetlic szkolnych w szkołach wiejskich,  

 Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci , 

 Racjonalizacja sieci szkolnej w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów, 

 Niskie nakłady na edukację, np. pomoce naukowe, 

                                                           
3
 Analiza problemowa Gminy Nowa Dęba powstała w czasie 2 spotkania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji 

Strategii. Zawarte wnioski i opinie są jednym z elementów analizy sytuacji społecznej Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Przedstawione zapisy odzwierciedlają jedynie opinie uczestników spotkania. 
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 Rozwój infrastruktury szkolnej – budowa sal gimnastycznych, 

 Przeładowanie programu nauczania w szkołach gimnazjalnych i podstawowych, 

4. ALKOHOL - DOSTĘPNOŚĆ 
 Łatwa dostępność alkoholu (ponad 40 punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy), 

 Obniżony wiek inicjacji alkoholowej,  

 Zbyt łatwy dostęp do alkoholu, 

 Przyzwolenie społeczne na łamanie przepisów,  

 Jazda samochodem lub innym pojazdem pod wpływem alkoholu, 

 Sprzedaż alkoholu i papierosów osobom nieletnim, 

5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 Dalsza poprawa istniejącej bazy placówek oświatowych (np. remonty), 

 Brak świetlicy dziecięcej czynnej w godzinach późno popołudniowych, 

 Brak świetlicy socjoterapeutycznej, 

 Brak spółdzielni pracy socjalnej, 

 Infrastruktura dróg:  brak rozmachu i przyszłościowych rozwiązań, 

 Dofinansowanie infrastruktury wsi, 

 Występujące bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej, 

 Mała oferta  mieszkań, w tym dla młodych osób (rodzin), 

 Brak mieszkań socjalnych dla rodzin, 

 Brak dziennych domów pobytu dla seniorów, 

 Ośrodek dziennego wsparcia (np. zajęcia terapeutyczne - dostępność dla mieszkańców całej gminy), 

 Brak ośrodka poradnictwa specjalistycznego, m.in. terapii rodzin, 

 Brak specjalistycznej (z terapią rodzin) poradni rodzinnej, 

 Brak ośrodka interwencji kryzysowej, 

 Brak poradnictwa psychologicznego w OPS, 

 Brak placów zabaw w obrębie Poręby Dębskich, 

 Brak placów zabaw dla dzieci w wieku 12-15 lat, 

 Brak Warsztatów Terapii Zajęciowych, 

 Brak bazy terapeutycznej, 

 Brak specjalistycznego ośrodka dla ofiar przemocy, 

6. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW 
 Ograniczenie specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej (dzieci, rodziny, dorośli), 

 Brak wystarczającej liczby specjalistów skutkujący długim okresem oczekiwania (dotyczy szczególnie: 

rehabilitanci, psycholodzy, terapeuci rodzinni, terapeuci, stomatolodzy), 

 Bariery w dostępności do lekarzy rodzinnych, 

 Mała liczba i zasięg programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i seniorów, 

 Potrzeba wsparcia rodzin z dziećmi szczególnej troski, 

 Brak pomocy stomatologicznej w szkole, 

 Małe wsparcie rodzin dotkniętych ciężką chorobą, 

 Poprawa dostępu do usług osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, 

 Nadmiernie utrudniony kontakt z NFZ. 

7. KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO 
 Brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy wszystkimi miejscowościami gminy a Nową Dębą i 

Tarnobrzegiem, 

 Bezpieczeństwo na drogach - brak ścieżek rowerowych (Nowa Dęba –Tarnobrzeg), 

 Brak dokończonej ścieżki rowerowej z Nowej Dęby do Tarnowskiej Woli, 

 Brak ścieżek rowerowych pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. 

8. GRUPY SPOŁECZNE 
Seniorzy 

 Większa liczba bezpłatnych wycieczek krajoznawczych,   

 Niesatysfakcjonująca liczba zajęć i ćwiczeń fizycznych, np. gimnastyki ogólnousprawniającej,  

 Potrzeba organizacji zajęć aktywizujących dla osób starszych np.: muzycznych, literackich, 
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 Brak bezpłatnych zajęć językowych, 

 Organizacja czasu wolnego seniorom, w tym z młodzieżą – okolicznościowe spotkania i zabawy 

integracyjne. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
 Niepełne lub nie kompleksowe wsparcie instytucjonalne dla nieradzących sobie, 

 Umiejętne wsparcie rodzin, w których pojawia się ciężka choroba, 

 Wsparcie ze strony gminy dla rodzin wielodzietnych,  

 Wyuczona bezradność świadczeniobiorców pomocy społecznej, 

 Brak możliwości odrobienia zaległych płatności, np. w PGKiM, 

 Wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu, 

 Brak wspólnego programu dla osób niepełnosprawnych, 

 Poprawa dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych. 

Dzieci i młodzież 
 Emigracja zarobkowa rodziców i pozostawianie dzieci pod opieką dziadków, 

 Eurosieroctwo - problemy psychologiczne dzieci, 

 Brak świetlicy socjoterapeutycznej, 

 Brak świetlicy opiekuńczej w godzinach popołudniowych, 

 Nie w pełni satysfakcjonująca  (niedostosowana do potrzeb
4
) różnorodność zajęć dla młodzieży, 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży  poprzez większą liczbę bezpłatnych zajęć , 

 Brak wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych uczniów (dotyczy: szkoły podstawowe i gimnazja), 

 Niepełna infrastruktura placów zabaw dla dzieci w wieku 12-15 lat w obszarach miejskich i podmiejskich 

(nie w pełni wystarczająca liczba względem potrzeb lub niesatysfakcjonujące ich rozlokowanie), 

 Zbyt mała liczba siłowni na świeżym powietrzu. 

9. DEMOGRAFIA 
 Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa, 

 Migracje (ujemne saldo w gminie),  

 Wyjazd rodziców za granicę - sieroctwo i ‘eurosieroctwo’ – konieczność objęcia wsparciem dzieci  

i młodzieży, 

 Przewartościowanie pojęcia rodziny i osłabienie więzi rodzinnych: wzrost liczby rodzin niepełnych  

i związków nieformalnych, rozpad rodziny.  

 

  

                                                           
4
 Kursywą – rozwinięcie przez redagującego raport ze spotkania  
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CZĘŚĆ VI  WNIOSKI Z BADAŃ ANKIETOWYCH 
Najważniejsze obszary problemowe zdaniem respondentów to: 

1. bezrobocie; 

2. alkoholizm;   

3. ubóstwo; 

4. uzależnienie rodzin od różnych form pomocy społecznej. 

 

Propozycje rozwiązań ww. problemów: 

Bezrobocie mieszkańców 

 tworzenie nowych miejsc pracy, firm, 

przedsiębiorstw 

 lokalne prawo sprzyjające przedsiębiorcom: ulgi 

dla inwestorów, pomoc państwa i gminy  

w znajdowaniu inwestorów  

 aktywizacja bezrobotnych przez współpracę  

z instytucjami stwarzającymi możliwości 

przekwalifikowania:  szkolenia, kursy (w tym: bez 

ograniczeń wiekowych i zgodne  

z zapotrzebowaniem na rynku pracy)   

 dopłaty dla firm zatrudniających absolwentów 

 stworzenie możliwości zwrotów kosztów dojazdu 

do pracy  

 aktywna polityka władz lokalnych: poszukiwanie 

nowych inwestorów 

 utworzenie spółdzielni pracy 

 efektywność działania UP – zindywidualizowanie 

podejścia do beneficjenta  

 pogłębienie współpracy między szkołami  

a pracodawcami  

 wspieranie zakładów pracy, które umożliwiają 

zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych  

 godne zarobki  

 

Ubóstwo 

 pomoc osobom uboższym  

 tworzenie nowych miejsc pracy (w tym 

dofinansowanie w tym celu jednostek 

samorządowych, np. dla osób po stażach)  

 starania gminy o znalezienie nowych inwestorów, 

wspieranie przedsiębiorczości 

 szkolenia, przekwalifikowania 

 pomoc państwa  

 stwarzanie warunków (infrastruktury) do tworzenia 

nowych miejsca pracy  

 zwiększenie zarobków  

 wybudowanie min. 1 bloku mieszkalnego  

 zmiana polityki państwa, np. przepisów dot. 

regulacji wynagrodzeń i zasad zatrudniania  

 podniesienie świadomości społecznej nt. tego 

zjawiska, likwidacja stygmatyzacji, warsztaty, 

kampanie informacyjne  

 tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, 

którzy będą oferować miejsca pracy  

 

Alkoholizm 

 pomoc psychologiczna w walce z nałogiem, opieka 

terapeutyczna w Nowej Dębie, utworzenie Ośrodka 

Terapii Uzależnień 

 mniej pkt. sprzedaży/kontrola istniejących 

(współpraca z policją, strażą miejską) 

 organizacja kampanii, imprez edukacyjnych 

promujących wypoczynek bez używek 

 koordynowanie realizacji wakacyjnych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych  

 organizacja czasu wolnego, aktywności dla 

młodych ludzi  

 pomoc osobom jest niesiona, należy tylko docierać 

do rodzin, które borykają się z tym problemem  

 alkoholizm nie powinien być uznawany za chorobę 

społeczną – ludzie powinni mieć pracę oraz dostęp 

do specjalistów – terapeutów zajmujących się 

uzależnieniami  

 już istnieją instytucje rozwiązujące ten problem  

 edukacja, uświadamianie, profilaktyka – prelekcje 

itp. 

 eliminacja „melin” przez służby porządkowe 

 

Uzależnienie rodzin od różnych form pomocy 

społecznej  

 wsparcie motywacyjne i szkolenia zamiast 

wyręczania podopiecznych  

 edukacja beneficjentów – jak żyć, by nie uzależniać 

się od pomocy społecznej  

 różne prace społeczne w zamian za udzieloną 

pomoc  

 „kontrakt socjalny” jako metoda pracy 

 roztropne przyznawanie zasiłków (w oparciu  

o kryteria) – aktualnie zbyt łatwo jest otrzymać 

pomoc 

 

 

Obszary, w których, zdaniem respondentów, potrzeby społeczne pozostają niezaspokojone w zadowalającym 

stopniu: 
 opieka zdrowotna; 

 mieszkalnictwo; 

 pomoc i wsparcie dla osób bezrobotnych; 

 profilaktyka uzależnień; 
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 bezpieczeństwo publiczne; 

 oferta edukacyjna; 

 transport osobowy (jakość i ilość połączeń). 

 

Zagrożenia, jakie występują: 

 brak odpowiedniej liczby patroli policji/straży miejskiej; 

 zagrożenie na drodze (piraci drogowi, nietrzeźwi kierowcy); 

 niewystarczające oświetlenie okolicy miejsca zamieszkania; 

 częste bójki. 

 

Relacje społeczne między mieszkańcami 
 jedynie poprawne (13 odpowiedzi); 

 poprawne i bliskie (4); 

 brak relacji (6). 

 

Relacje społeczne między instytucjami 

 jedynie poprawne (15); 

 poprawne i efektywne (8); 

 niepoprawne (konflikt) (0);  

 brak relacji (0). 

 

Ocena wywiązywania się z zadań związanych z polityką społeczną przez  instytucje z terenu miasta  

i gminy Nowa Dęba zostały ocenione następująco: 

WŁADZE SAMORZĄDOWE/  

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

SKALA OCENY 

5 

bardzo dobrze 

4  

dobrze 

3 

dostatecznie 

2  

słabo 

1  

źle 

Nie mam 

zdania 

Burmistrz Miasta i Gminy 5 12 6 1 0 4 

Rada Miejska 5 9 7 2 0 6 

Radni gminy 2 10 8 1 1 5 

Sołtys / przewodniczący rady osiedlowej 0 5 6 3 0 4 

Rada sołecka / rada osiedlowa 0 4 6 2 0 4 

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej 13 10 5 0 0 0 

Środowiskowy Dom Samopomocy 12 10 5 1 0 0 

Zespół Interdyscyplinarny 6 7 8 0 0 9 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 6 9 2 1 7 

Dom Pomocy Społecznej 12 7 6 1 0 4 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 10 10 0 0 4 

Samorządowy Ośrodek Kultury   8 12 6 0 0 2 

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 8 10 6 0 1 5 

Straż Miejska 4 7 10 5 1 3 

Posterunek Policji 5 6 9 5 0 4 

Polski Czerwony Krzyż 3 4 6 1 0 14 

Placówki służby zdrowia w Nowej Dębie  3 10 10 2 0 1 

Szkoły podstawowe 3 10 5 0 0 7 

Gimnazja 4 7 5 0 0 9 

Szkoły ponadgimnazjalne 4 7 3 0 0 9 

Parafie 3 7 6 1 0 8 

Ochotnicze Straże Pożarne  0 5 4 0 0 9 

(w tabeli – liczba respondentów oceniających instytucję) 

 

Powody dla których mieszkańcy korzystają z pomocy społecznej: 

 zła sytuacja finansowa rodzin; 

 bezrobocie; 

 ubóstwo, bieda; 

 niezaradność; 

 wielodzietność. 

 

Propozycje nowych instytucji społecznych zawarte w ankietach 

Rodzaj wsparcia 
Liczba 

odpowiedzi 

Usługi psychologa i/lub pedagoga (cykliczne, stałe) 12 

Usługi prawnika (np. porady, wypełnianie dokumentów urzędowych etc.) cykliczne, stałe) 9 
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Organizacja  grup wsparcia i samopomocy dla rodzin z dziećmi (osobami) 

niepełnosprawnymi/chorymi, np. dla rodzin z dziećmi z autyzmem 

7 

Organizacja  grup wsparcia w celu samopomocy w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych 

sytuacji rodzinnych 

6 

Usługi doradcy zawodowego 5 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania pracy 4 

Organizacja  zajęć integracyjnych zwalczających samotność i marginalizację niektórych grup 

społecznych 

4 

Organizacja  grup wsparcia w zakresie uzależnień 3 

Świetlica socjoterapeutyczna 2 

 

Sytuacja wyodrębnionych grup społecznych zdaniem respondentów 

Nazwa grupy Opis sytuacji 

Osoby 

niepełnosprawne 

Ankieterzy wskazują na dużą akceptowalność osób niepełnosprawnych (odpowiedzi na TAK 

15, na NIE 4) przy jednoczesnym braku ofert pracy dla nich oraz słabym dostępie do usług 

rehabilitacyjnych adresowanych do tej grupy. Wskazuje się również na bariery architektoniczne 

utrudniające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

Dzieci w wieku 

6-13 lat 

Respondenci są podzieleni, co do oceny tego, czy na terenie gminy jest wystarczająca oferta 

zajęć dla dzieci (18 odpowiedzi pozytywnych i 11 negatywnych). Wśród odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego niedostatecznie oceniają taką ofertę wskazywano: brak informacji o takiej 

ofercie, brak takiej oferty, brak środków finansowych, brak możliwości dojazdu na zajęcia. 

Młodzież 13-19 

lat 

Respondenci są podzieleni - 15 z nich udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie, o to, czy 

oferta zajęć dla tej grupy wiekowej jest wystarczająca, 12 wskazało na brak takiej oferty. 

Wśród przyczyn braku oferty wskazuje się na: brak informacji o takiej ofercie, brak takiej 

oferty,  brak środków finansowych, brak możliwości dojazdu. 

Uczniowie 

w szkołach  

Nie ma jednoznacznej opinii, co do bezpieczeństwa uczniów w szkołach. Stosunkowo dużo 

opinii wskazuje na to, że szkoły nie są postrzegane jako bezpieczne. Potwierdzają to opinie dot. 

negatywnych zachowań uczniów, jakie mogą występować na terenie szkół (spożywanie 

alkoholu, zażywanie środków odurzających, palenie papierosów). Należy przy tym zaznaczyć, 

iż pytanie ankietowe nie daje odpowiedzi ilościowych, a jedynie jakościowe – nie pozwala na 

ocenę powszechności ww. zachowań. 

Osoby 

bezrobotne 

Zdaniem respondentów wśród głównych powodów bezrobocia wymienić można: 

niedostateczną ilość miejsc pracy, niewystarczające posiadane kwalifikacje (wykształcenie), 

nieopłacalność pracy legalnej, brak wiedzy wśród osób bezrobotnych nt. zdobywania pracy, 

brak możliwości dojazdu.  

Osoby starsze 

Jak wynika z odpowiedzi badanych, osoby starsze, w sytuacji konieczności skorzystania z 

pomocy, w pierwszej kolejności korzystają ze wsparcia: opiekunki, rodziny, dziennego domu 

pomocy, pomocy sąsiadów/znajomych. Zdaniem respondentów osoby starsze chętnie 

uczestniczą w spotkaniach dla nich organizowanych. Wśród możliwych powodów braku 

udziału wymieniają: brak możliwości dojazdu, brak oferty, brak informacji o takiej ofercie, 

brak zainteresowania, niepozwalający na to stan zdrowia (po 1 głosie). 

 

Respondenci uczestniczący w badaniach określili swoją znajomość problematyki społecznej ze względu 

na osobiste doświadczenia lub doświadczenia osób im znanych (członek rodziny, sąsiad, znajomy, itp.) . Wśród 

osób im znanych– beneficjentów pomocy społecznej wymieniają: 
 22 osoby bezrobotne;  

 19 osoby niepełnosprawne; 

 20 osoby starsze;    

 20 osoby korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej; 

 18  osoby mające dzieci w szkole;   

 17 osoby korzystające z publicznej służby zdrowia; 

 17 osoby samotne;  

 14  rodziny wielodzietne; 

 0 inne grupy. 
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CZĘŚĆ VII  UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO5 
 

Podstawowe problemy wskazane w gminie Nowa Dęba przez mieszkańców na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy, badania ankietowego, potrzeb zgłaszanych w kartach zadań i warsztatów 

związanych z opracowywaniem strategii: 

 

 wysokie bezrobocie, brak miejsc pracy 

 "odpływ" młodzieży i fachowców w różnych branżach 

 niskie wynagrodzenia 

 brak tradycji rzemieślniczych 

 brak rozwoju infrastruktury mieszkaniowej - brak mieszkań komunalnych 

 brak specjalistycznej kadry technicznej 

 brak drogi szybkiego ruchu i obwodnicy miasta 

 zalesione tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą 

 ograniczone tereny inwestycyjne 

 brak instytucji otoczenia biznesu 

 niewystarczająca promocja gminy 

 biedny region, brak funduszy na jego rozwój 

 brak zagospodarowania zalewu w Nowej Dębie 

 duża grupa korzystających z pomocy społecznej 

 niski poziom życia mieszkańców 

 niewystarczający poziom specjalistycznej opieki medycznej 

 niewystarczająca techniczna infrastruktura sportowa 

 niewystarczające wyposażenie placówek oświatowych 

 niska aktywność społeczna, pomimo dużej liczby organizacji pozarządowych 

 słaba jakość dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej i niewystarczająca komunikacja 

lokalna 

 słabsza kondycja największych pracodawców 

 niezapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (związane z ograniczeniem pracy w 

komisariacie policji w Nowej Dębie – brak dyżurnego) 

 niedostosowanie infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych 

 brak nowoczesnych miejsc rekreacji 

 niewystarczająca oferta kulturalna dla młodzieży 

 niewystarczające środki na finansowanie inwestycji 

 niska konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

 skomplikowane procedury uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego przedsiębiorstw 

 nie w pełni wykorzystane możliwości wynikające z warunków: lokalizacji na obszarze gminy 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dogodnego położenia geograficznego gminy 

 

  

                                                           
5
 Na podstawie dokumentu: „Diagnoza Społeczno – Gospodarcza Miasta i Gminy Nowa Dęba.  

Nowa Dęba, Listopad 2012” 
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CZĘŚĆ VIII  STRATEGIA – KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 

 

Wizja zmiany 
Nowa Dęba jest gminą przyjazną rodzinie, wspierającą osoby młode, 

wykształcone, aktywne. Gmina – jej instytucje i wspólnoty mieszkańców 

solidarnie pomagają osobom potrzebującym wsparcia w zatrudnieniu i osiągnięciu 

bezpieczeństwa socjalnego. 

 

 

Misja 
Nasz sukces opieramy na wsparciu aktywnych i motywowaniu innych do działań. 

Na bieżąco definiujemy oczekiwania i możliwości, aby zapewniać podstawowe 

standardy życia lub ograniczać negatywne zjawiska społeczne. Kontynuujemy 

najlepsze praktyki i doświadczenia, jakie były naszym udziałem, pomagając tym 

wszystkim, którzy pomocy potrzebują, nie ograniczając przy tym podmiotowości  

i samodzielności mieszkańców oraz współodpowiedzialności za swój los.
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Cele i uzasadnienie obszarów strategicznych 

Obszar strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 

Otwarty na zmiany nowodębski 

rynek pracy 

Aktywni mieszkańcy mogą znaleźć 

zatrudnienie na terenie gminy Nowa 

Dęba 

Obszar strategiczny zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź  na zdiagnozowane problemy 

i oczekiwania społeczne, takie jak: wysoki poziom bezrobocia potwierdzony analizą statystyczną oraz 

opiniami członków zespołu zadaniowego i FRS, niskie wynagrodzenia za pracę, niedostosowanie rynku 

pracy do ofert i szans związanych z rozwojem nowych inwestycji. 

Współpraca i  wspólnoty lokalne 

Zwiększenie uczestnictwa 

mieszkańców w zarządzaniu  

i ich odpowiedzialności za sprawy 

społeczne i publiczne  

Obszar strategiczny zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź  na zdiagnozowane problemy  

i oczekiwania społeczne, takie jak: szanse, jakie wiążą się z realizacją zadań w partnerstwie, konieczność 

kompleksowości działań względem występujących problemów społecznych, zmniejszająca się integracja 

między mieszkańcami oraz instytucjami. 

Inwestycje w przyszłość Zapewnienie warunków rozwoju 

edukacyjnego i społecznego dzieci  

i młodzieży 

Obszar strategiczny zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź  na zdiagnozowane problemy 

i oczekiwania społeczne. takie jak:  potwierdzające się w kilku analizach potrzeby dzieci i młodzieży, 

oczekiwania dot.  zapewnienia prawidłowego wychowania i edukacji oraz uczynienia  

z Gminy Nowej Dęby przestrzeni pozytywnie postrzeganej przez młodzież – umożliwiającej rozwój ich 

pasji, aspiracji i stwarzającej szansę edukacyjną i zawodową oraz budującej warunki do zamieszkania i 

rozwoju zawodowego na terenie gminy. 

Solidarność społeczna 
Zapobieganie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców 

Obszar strategiczny zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź  na zdiagnozowane problemy  

i oczekiwania społeczne, takie jak: konieczność działań zapobiegających tworzeniu się grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dostosowywanie metod prac i struktury organizacji do występujących 

problemów społecznych, budowanie rocznych programów działań adresowanych do kluczowych ze 

względu na prowadzoną politykę społeczną grup społecznych, pomoc materialną, finansową i opiekuńczą 

dla osób znajdujących się trudnej sytuacji społecznej. 

Infrastruktura wspierająca 

społeczność 

Poprawa jakości zamieszkiwania na 

terenie gminy Nowa Dęba 

Obszar strategiczny zawiera zadania i projekty stanowiące odpowiedź  na zdiagnozowane problemy  

i oczekiwania społeczne, takie jak: poodnoszenie jakości życia i zamieszkania na terenie Gminy Nowa 

Dęba, budowanie infrastruktury instytucjonalnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społecznych, 

zapewnienie wysokich standardów usług świadczonych przez aktualne instytucje społeczne. 
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Cele strategiczne, cele szczegółowe oraz działania realizacyjne  
 

Obszar I  Otwarty na zmiany nowodębski rynek pracy 

Cel:  Aktywni mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie na terenie gminy Nowa Dęba 

 

Cele szczegółowe Działania Wskaźniki działań 
Zintegrowane 

rezultaty działań 

Wskaźniki 

celu głównego 

Cel 1.1. 

Zmniejszenie poziomu 

bezrobocia wśród 

mieszkańców gminy 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje rynku pracy  

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne 

i organizacje społeczne 

działające w obszarze rynku 

pracy 

 

Promocja i wsparcie dla programów umożliwiających 

mieszkańcom podejmowanie samozatrudnienia 

Min. 2 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 10 

beneficjentów każdy 

Nowe miejsca pracy 

tworzone na terenie 

Gminy Nowa Dęba 

Stopa bezrobocia wśród 

mieszkańców gminy 

mniejsza od 7% 

 

Średnie wynagrodzenie 

uzyskiwane przez 

pracowników 

nowodębskich zakładów 

pracy wzrasta w tempie 

o 5% większym od 

wynagrodzenia na 

powiatowym rynku 

pracy 

Szkolenia podnoszące lub aktualizujące kwalifikacje zawodowe 

dla osób poszukujących pracę 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 

Promocja i wsparcie dla programów umożliwiających 

mieszkańcom podejmowanie krótkotrwałego zatrudnienia (staże, 

praktyki, prace interwencyjne, krótkotrwałe prace doraźne) 

Działaniami objętych jest min. 

50 osób rocznie 

Promocja i wsparcie dla programów i działań umożliwiających 

mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia w sektorze spółdzielni 

socjalnych lub organizacji społecznych 

Na terenie gminy funkcjonują 

min. 3 spółdzielnie socjalne,  

w tym jedna (pilotaż, dobra 

praktyka) utworzona w okresie 

do 2016 r. 

Tworzenie dogodnych warunków dla firm chcących podjąć 

działalność gospodarczą: 

 ułatwienia w uzyskaniu potrzebnych dokumentów, 

dysponowanie terenami pod inwestycje, drogi parkingi, 

uzbrojenia terenu, etc. 

 program wsparcia finansowego (promocji) dla małych firm 

(1-3-osobowe), np. mniejsze czynsze wynajmu lokalu, niższa 

skala podatku lokalnego, mini inkubatory przedsiębiorców  

wspierające doradztwem prawnym, marketingowym, obsługą 

administracyjną, księgową, etc. 

Gmina dysponuje katalogiem 

wsparcia dla firm 
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Cel 1.2. 

Poprawa kwalifikacji  

i aspiracji zawodowych 

nowodębskich pracowników  

 

Koordynacja:  

Komisja RM ds. rozwoju 

społecznego 

 

Partnerzy: 

Organizacje pracodawców  

i pracowników, szefowie 

kluczowych zakładów pracy, 

instytucje szkoleniowe, 

Powiatowy Urząd Pracy 

Promocja i wsparcie dla programów umożliwiających pracującym 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 

Wzrost wynagrodzeń  

Promocja działań wśród zatrudnionych w sektorach o niskim 

wynagrodzeniu osiągania dodatkowych, uzupełniających  źródeł 

dochodów 

Utworzony jest portal łączący 

informacyjnie osoby 

poszukujące dodatkowej pracy  

z instytucjami (osobami) 

dysponującymi dodatkowymi 

zajęciami krótkoterminowymi 

Uruchomienie publicznej debaty związanej ze standardami 

systemów wynagradzania stosowanych przez lokalnych 

pracodawców 

Organizacja dyskusji w ramach 

Forum Rozwoju Społecznego  

Promocja i wsparcie dla programów umożliwiających 

pracownikom podejmowanie samozatrudnienia, wspieranie kariery 

zawodowej realizowanej metodami  outplacementu - uruchamianiu 

nowej działalności gospodarczej opartej na współpracy  

i kontaktach z byłym zakładem pracy 

Min. 1 realizowany projekt 

rocznie, obejmujący min. 10 

beneficjentów  

 

Cel 1.3. 

Zwiększenie współpracy 

i wymiany informacji 

pomiędzy instytucjami 

szkoleniowymi a lokalnymi 

pracodawcami związanymi  

z analizą rynku pracy 

 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

 

Partnerzy: 

Uruchomiony program edukacji w zakresie planowania ścieżki 

kariery zawodowej w szkołach gimnazjalnych i średnich 

znajdujących się na terenie gminy 

90% uczniów uczestniczy  

w szkoleniach z zakresu 

planowania ścieżki kariery 

zawodowej 

Wzrost poziomu 

wiedzy o rynku pracy 

(badania ankietowe)  

u min. 80% 

współpracujących 

podmiotów  

i beneficjentów  

 

 

Wzrastająca liczba 

projektów (szkoleń, 

akcji, etc.) 

Współpraca między szkołami zawodowymi , wyższymi 

uczelniami i przedsiębiorcami: możliwość odbywania praktyk, 

stażu, stypendiów fundowanych, pożyczek na kształcenie,  

z możliwością spłaty po zatrudnieniu 

Programem objęte są wszystkie 

szkoły zawodowe mające 

siedzibę na terenie gminy 

W gminie funkcjonuje cykliczne Forum Pracodawców i Instytucji 

Edukacyjnych 

Min. 1 spotkanie rocznie  

z udziałem min. 80% instytucji 

edukacyjnych  

i przedstawicielami min. 20 

zakładów pracy 
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Stowarzyszenia 

pracodawców, szefowie 

kluczowych zakładów pracy, 

instytucje szkoleniowe, 

Powiatowy Urząd Pracy, 

OHP 

Otwarte doradztwo zawodowe i cykliczne targi pracy – spotkania 

umożliwiające nawiązywanie kontaktów między pracodawcami  

a osobami poszukującymi pracy 

 

Min. 1 spotkanie dla min. 100 

osób rocznie  

z udziałem min. 80% instytucji 

edukacyjnych  

i przedstawicielami min. 20 

zakładów pracy  

Promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży i instytucji 

szkoleniowych i edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju szkół 

zawodowych dla młodzieży i osób dorosłych 

 

 

 

Promocja i wsparcie ze strony środków publicznych projektów 

szkoleniowych, które zakładają współpracę pomiędzy instytucjami 

edukacyjnymi a przedsiębiorcami 

Min. 1 realizowany projekt 

rocznie bazujący o wzorcowe 

zasady współpracy 

międzysektorowej  

Opracowanie i stała (coroczna) aktualizacja gminnego informatora 

dotyczącego analizy lokalnego rynku pracy (instytucje 

edukacyjne, zakłady pracy, prowadzone programy, dane 

statystyczne, programy wspierające aktywność, etc.) 

Publikacja dostępna w wersji 

drukowanej i elektronicznej  

w cyklicznych, powtarzalnych 

terminach  

 

Oczekiwany rezultat6 

Mierzalne wskaźniki rezultatów 

2014 – rok 

bazowy 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 - rok 

docelowy 

Nowe miejsca pracy tworzone na terenie Gminy Nowa Dęba (rokrocznie) 30      60 

Średnie wynagrodzenie osiągane na terenie gminy Nowa Dęba wyższe o 10% niż w powiecie (rok 

bazowy) 
100%      110% 

Mniejsza liczba osób bezrobotnych wśród absolwentów szkół gimnazjalnych objętych działaniami 

edukacyjnymi 
70%      90% 

Wzrost poziomu wiedzy o rynku pracy (badania ankietowe) wśród uczniów i osób bezrobotnych   70%      80% 

Wzrastająca liczba projektów (szkoleń, akcji, etc.) związanych z rynkiem pracy 4      10 

 

                                                           
6
 Mierzalne wskaźniki rezultatów należy określać na podstawie rocznych planów działań, w uzgodnieniu z Forum Rozwoju Społecznego i właściwymi komisjami Rady Miejskiej  
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Obszar strategiczny II:  Współpraca i  wspólnoty lokalne 

Cel główny:    Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu i ich odpowiedzialności za sprawy społeczne i publiczne 

 

Cele szczegółowe Działania Wskaźniki działań 
Zintegrowane 

rezultaty działań 

Wskaźniki 

celu głównego 

Cel 2.1. 

Samopomoc mieszkańcom  

w rozwiązywaniu ich 

problemów społecznych  

i materialnych   

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje rynku pracy 

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne  

i organizacje społeczne 

działające na terenie gminy 

 

Promocja zatrudnienia osób z terenu gminy Nowa Dęba  

w zakładach zlokalizowanych na jej terenie 

Min. 1 kampania promocyjna 

rocznie obejmująca 80% 

pracodawców 

Większa liczba osób  

i instytucji 

włączających się w 

działania z zakresu 

pomocy społecznej  

i samopomocy 
Zmniejszona liczba 

„niebieskich kart” 

Bezpłatne porady prawne dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 

Organizacja pomocy materialnej dla osób znajdujących się  

w trudniejszej sytuacji materialnej 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 50% 

beneficjentów   

Wprowadzenie „Karty Dużej Rodziny” (wychowującej powyżej 3 

dzieci) uprawniającej do ulg i zniżek udzielanych przez lokalne 

instytucje i podmioty gospodarcze 

Objęcie działaniami min. 50 

osób rocznie 

Wprowadzenie „Rabatowej  Karty Emeryta” uprawniającej do ulg 

i zniżek udzielanych przez lokalne instytucje i podmioty 

gospodarcze 

Funkcjonowanie na terenie 

gminy min. 3 spółdzielni 

socjalnych, w tym jednej 

(pilotaż, dobra praktyka) 

utworzonej w okresie do 2016 r. 

 

Cel 2.2. 

Zwiększenie roli organizacji 

pozarządowych zajmujących 

Samodzielne prowadzenie klubów i świetlic dla rodzin, osób 

opiekujących się osobami starszymi, chorymi, dziećmi, młodzieżą 

przez lokalne organizacje społeczne 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 

Wzrost liczby 

cyklicznych akcji  

i programów wsparcia 

materialnego 
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się sprawami społecznymi 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje rynku pracy  

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne  

i organizacje społeczne 

działające na terenie gminy 

 

Zwiększanie liczby zadań gminnych zlecanych organizacjom 

pozarządowym  

Utworzony jest portal łączący 

informacyjnie osoby 

poszukujące dodatkowej pracy  

z instytucjami (osobami) 

dysponującymi dodatkowymi 

zajęciami krótkoterminowymi 

adresowanych do osób 

potrzebujących 

pomocy 

prowadzonych przez 

organizacje społeczne 

 

Wzrost wydatków  

z budżetu Gminy na 

zadania publiczne 

zlecane organizacjom  

Promocja postaw społecznych – konkurs na „społecznika roku” 

Konkurs obejmujący aktywnym 

udziałem  60% organizacji 

społecznych 

Cykliczna analiza problemów społecznych (badania ankietowe, 

funkcjonowanie Forum  Rozwoju Społecznego, inne) 
Min. 1 spotkanie Forum rocznie 

Promocja spółdzielni pracy socjalnej  
Funkcjonowanie na terenie 

gminy spółdzielni socjalnych 

Cel 2.3. 

Wsparcie dla inicjatyw 

pomocowych  realizowanych  

w formie  grup 

samopomocowych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje rynku pracy  

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne  

i organizacje społeczne 

działające na terenie gminy, 

policja, straż miejska 

 

Utworzenie zespół doradców i couchów pomagających 

zainteresowanym osobom w utworzeniu grupy wsparcia   

 

Zespół liczy min. 6 osób 

reprezentujących 3 sektory 

Zwiększona wiedza  

o prawach 

obywatelskich 

 

Funkcjonujące grupy 

samopomocy 

Funkcjonujący system 

współpracy między 

grupami samopomocy  

a lokalnymi instytucjami 

Szkolenia z postaw i praw obywatelskich „Znam swoje prawa i 

obowiązki” 

Min. 1 realizowany projekt 

szkoleniowy rocznie, 

obejmujący min. 20 

beneficjentów każdy 

Pomoc w utworzeniu w 2014  grup wsparcia dla:  

 kobiet współuzależnionych; 

 osób, które cierpią na skutek przemocy 

 dzieci i młodzieży 

 rodziców 

Funkcjonowanie 4 grup 

wsparcia 

Objęcie pomocą prawną i doradczą mieszkańców wspólnot 

mieszkaniowych 
20 porad rocznie 

Organizacja współpracy obywatel – policja – straż miejska 

Ustalone są reguły i zasady 

współpracy i szybkiej 

interwencji 
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Oczekiwany rezultat 
Mierzalne wskaźniki rezultatów 

2014 – rok 

bazowy 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 – rok 

docelowy 

Większa liczba osób i instytucji włączających się w działania z zakresu pomocy społecznej 100%      150% 

Wzrost liczby cyklicznych akcji i programów wsparcia materialnego adresowanych do osób 

potrzebujących pomocy 
100%      150% 

Większa liczba sformalizowanych grup samopomocowych (działających cyklicznie) 4      10 

Mniejsza liczba zgłoszeń „interwencyjnych”  100%      150% 
Większa liczba imprez z aktywnym udziałem zainteresowanych środowisk 100%      150% 
Funkcjonujące cyklicznie bezpłatne punkty spotkań i porad  dla mieszkańców 100%      150% 
Wzrost wydatków z budżetu Gminy na zadania publiczne zlecane organizacjom 100%      150% 
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Obszar III:  Inwestycje w przyszłość 

Cel:   Zapewnienie rozwoju edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży 

 

Cele szczegółowe Działania Wskaźniki działań 
Zintegrowane 

rezultaty działań 

Wskaźniki 

celu głównego 

Cel 3.1. 

Zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu dzieci  

i młodzieży oraz 

przeciwdziałanie 

dysfunkcjom w wychowaniu 

dzieci i młodzieży 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Stowarzyszenia, szkoły, rady 

rodziców, sołectwa 

 Lepszy dostęp do infrastruktury młodzieżowej na terenach 

wiejskich np.: zakup środków i materiałów do gry w tenisa  

i szachy przy placach zabaw na wsi, zakładanie na wsi 

„Miasteczek ruchu drogowego”, dostęp do kultury na wsi, 

świetlica w każdym sołectwie, osiedlu i mieście,  

 Zapewnienie aktywnej roli  instytucji typu szkoła, dom 

kultury, remiza, świetlica, klub w działaniach na rzecz dzieci  

i młodzieży  wypływających z aktywności i oczekiwań 

młodzieży, 

 Wzmocnienie roli organizacji społecznych działających  

w sferze dzieci i młodzieży 

Min. 4 realizowane projekty 

rozwoju infrastruktury rocznie, 

obejmujące min. 5 partnerów 

każdy 

80% młodych osób 

objętych jest 

cyklicznymi 

działaniami 

edukacyjnymi  

i animacyjnymi (rok 

docelowy) 

Gmina, zajmuje I 

miejsce w powiecie  

w ocenie porównawczej 

warunków rozwoju  

i samorozwoju dla dzieci 

i młodzieży  (sondażowe 

badania ankietowe) 

 

Liczba uczniów  

w szkołach  gminnych 

jest nie mniejsza niż 

90% wszystkich 

potencjalnych uczniów 

mieszkających na terenie 

Gminy Nowa Dęba 

 Działania z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży  

w obszarze: „pedagogizacja” rodziców (planowa, 

programowa, permanentna,   fachowa),  

 Wspólne zajęcia  dla rodziców i dzieci o tematyce 

obejmującej problemy społeczne w rozwoju i wychowaniu 

 Edukacja i pomoc dla rodzin w zwiększaniu roli  

i odpowiedzialności  rodziców w wychowaniu dzieci (terapia 

rodzin, zdrowie i profilaktyka zdrowia na rzecz świadomego 

macierzyństwa) 

Min. 10 realizowanych 

projektów rocznie, 

obejmujących min. 20 

beneficjentów każdy 

 Cykliczne programy edukacyjne adresowane do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów typu: kształcenie 

prozdrowotne, profilaktyka (wykłady, warsztaty i prelekcje),  

podnoszenie świadomości o zagrożeniach (nałogi, styl życia, 

obyczajowość) 

 Nauka „dobrych wyborów” związanych z edukacją, 

aktywnością społeczną, radzeniem sobie z problemami  

i wyzwaniami 

 Promocja pomocy wzajemnej od najmłodszych lat edukacji 

szkolnej 

Działaniami objętych jest min. 

50 osób rocznie 
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Zintegrowana polityka względem dzieci i młodzieży oparta  

o roczne programy działania na rzecz dzieci i młodzieży 

zakładające: 

 współpracę różnych instytucji działających w obszarze 

wychowania młodego pokolenia (rodzina, szkoła, kościół, 

dom kultury, stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia  

o innym charakterze działające na tym obszarze); 

 promocję „dobrych praktyk” wynikających z rocznych 

programów działania 

Co rok w gminie 

opracowywany i wdrażany jest 

Młodzieżowy Program 

Działania 

Cel 3.2. 

Poprawa warunków 

kształcenia w szkołach  

i placówkach oświatowych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Stowarzyszenia, szkoły, rady 

rodziców, sołectwa 

Tworzenie świetlic szkolnych zapewniających wydłużoną opiekę 

nad dziećmi osób pracujących – zwiększanie dostępu do 

aktywności grupowych i ochrona przez przebywaniem dzieci bez 

opieki wychowawczej 

80% szkół dysponuje 

świetlicami szkolnymi 

Wydatki na oświatę 

wyższe niż średnia  

w powiecie 

 

Wyniki nauczania 

stawiające Gminę 

Nowa Dęba w gronie 

liderów w woj. 

podkarpackim 

Zakładanie ogrodów edukacyjno-integracyjnych przy szkołach  
80% szkół dysponuje 

ogródkami edukacyjno-

integracyjnymi 

Modernizacja klas lekcyjnych i tworzenie klaso-pracowni, w tym 

sal gimnastycznych 

Aktualizowany corocznie bilans 

potrzeb modernizacyjnych 

dokumentuje realizację min. 

70% wszystkich zadań 

zaplanowanych na okres 2014-

2020 

Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych 

pozwalające na świadomy wybór kierunków kształcenia  

i rozpoznające predyspozycje społeczne młodych osób 

 

90% uczniów uczestniczy  

w programie doradztwa 

zawodowego 

Projekty  integracji między społecznością szkolną  i społecznością 

lokalną (sołectwo, parafia, gmina) 

80% szkół dysponuje 

cyklicznymi działaniami 

animacyjnymi,  w których 

uczestniczy min. 50% 

społeczności szkolnej 

Cel 3.3. 

Zapewnienie możliwości 

rozwoju zainteresowań  

i pasji dzieci i młodzieży 

poprzez tworzenie kół 

Kluby młodzieżowe zapewniające wsparcie i rozwój inicjatyw 

młodzieżowych 

 

W gminie działa min. 20 grup  

i klubów młodzieżowych 

Każda grupa 

młodzieżowa 

działająca min. 6 

miesięcy i składająca 

się z min. 4 osób 
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zainteresowań, klubów 

aktywności, formalnych  

i nieformalnych organizacji 

młodzieżowych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

 

Partnerzy: 

Stowarzyszenia, szkoły, rady 

rodziców, sołectwa 

Rozwój programów stypendialnych (szkoła podstawowa, 

gimnazjum, szkoła średnia) 

80% szkół dysponuje własnym 

programem stypendialnym dla 

min. 3 uczniów rocznie 

(średnio) 

otrzymuje pomoc 

finansową na 

organizację klubu lub 

aktywności 

 

Młode osoby są 

corocznie wyróżnianie 

stypendium lub 

grantem rozwojowym 

Finansowanie w ramach Programu Współpracy JST i NGO 

inicjatyw młodzieżowych i adresowanych do dzieci na poziomie 

1% budżetu rocznie 

Min. 10 zadań publicznych 

realizowanych przez NGO, 

obejmujące min. 500 młodych 

osób   

Kreowanie przez lokalne instytucje i organizacje młodzieżowych 

liderów oraz poprzez współpracę z nimi, rozwijanie ich 

umiejętności liderskich i zaangażowania społecznego 

Środowisko dysponuje „bazą” 

młodzieżowych liderów 

zawierającą min. 20 osób 

 

Oczekiwany rezultat 
Mierzalne wskaźniki rezultatów 

2014 – rok 

bazowy 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 – rok 

docelowy 

80% uczniów objętych jest cyklicznymi działaniami edukacyjnymi (rok docelowy) 50%      80% 
Wydatki na oświatę wyższe niż średnia w powiecie 90%      120% 

Wyniki nauczania stawiające Gminę Nowa Dęba w gronie liderów w woj. podkarpackim pow. 10      0-10 
Każda grupa młodzieżowa działająca min. 6 miesięcy, składająca się z min. 4 osób 

otrzymuje pomoc finansową na organizację klubu lub jej aktywności 
5      20 

Młode osoby corocznie wyróżnianie stypendium lub grantem rozwojowym 10      40 

Uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych 30      50 
Uczestnictwo uczniów w konkursach i imprezach sportowych (% uczniów objętych 

konkursami) 
10%  

    
30% 

Wysokie wyniki osiągane w konkursach i imprezach przez młodzież (% uczestników 

konkursu zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce) 
5%  

    
10% 

Większe uczestnictwo młodzieży w kołach zainteresowań (% młodzieży do ogółu)  50%      80% 
Większa liczba zgłaszanych inicjatyw przez młodzież 10      50 
Liczba formalnych i nieformalnych grup i organizacji młodzieżowych działających  

w szkołach 
20  

    
40 
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Obszar IV:  Solidarność społeczna 

Cel:   Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

 

Cele szczegółowe Działania Wskaźniki działań 
Zintegrowane 

rezultaty działań 

Wskaźniki 

celu głównego 

Cel 4.1. 

Zapewnienie zintegrowanych 

i partnerskich programów 

wsparcia dla grup 

(środowisk) szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje i organizacje 

obszaru pomocy i integracji 

społecznej 

Stała diagnoza grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(raporty z działań instytucji gminnych, badania i analizy 

samoistne, wnioski i zalecenia Rady Miejskiej, wnioski  

z ewaluacji zrealizowanych programów) 

Min. 2 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 10 

beneficjentów każdy 

Kluczowe grupy 

wymagające wsparcia 

(rozpoznane na 

podstawie rocznych 

raportów) objęte 

dedykowanym 

Rocznym Programem 

Działania 

Liczba osób, które 

odczuwają 

marginalizację lub 

wykluczenie społeczne 

jest mniejsza w roku 

docelowym o 50% w 

porównaniu do roku 

bazowego (konieczność 

wykonania badań dla 

roku 2014) 

Opracowywanie Rocznych Programów wynikających z wymogów 

ustawowych np. Program Współpracy JST z NGO, Program 

Profilaktyki, Program Działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

etc. 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 

Opracowywanie Rocznych Programów wynikających z lokalnych 

uwarunkowań, adresowanych do wytypowanych środowisk (grup 

społecznych),  np. dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin, sierot 

i „eurosierot”, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych 

Objęcie działaniami min. 50 

osób rocznie 

Integracja Programów Społecznych z planowaniem budżetowym – 

zapewnienie środków budżetowych na inicjowanie i wdrażanie 

Programów. 

Funkcjonowanie na terenie 

gminy min. 3 spółdzielni 

socjalnych, w tym jednej 

(pilotaż, dobra praktyka) 

utworzonej w okresie do 2016 r. 

Cel 4.2. 

Stosowanie nowoczesnych  

i innowacyjnych metod 

pomocy społecznej  

i wdrażanie programów 

społecznych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje i organizacje 

obszaru pomocy i integracji 

społecznej 

Angażowanie się pracowników JST w działalność organizacji 

pozarządowych – możliwość stosowania czynników 

motywacyjnych za aktywna postawę  z tym związaną 

Min. 3 realizowane projekty 

rocznie, obejmujące min. 15 

beneficjentów każdy 100% pracowników 

pomocy społecznej 

dysponuje min. 2 

instrumentami 

wsparcia 

 

Zwiększenie 

efektywności pracy 

instytucji społecznych 

W pełni wykorzystywanie możliwości wynikających  

z zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, studia, 

superwizja, nowoczesne technologie doradztwa, edukacyjne, 

pierwsza pomoc, język migowy, itp.) 

 

Utworzony jest portal łączący 

informacyjnie osoby 

poszukujące dodatkowej pracy  

z instytucjami (osobami) 

dysponującymi dodatkowymi 

zajęciami krótkoterminowymi 

„Praca za świadczenie” –  stosowanie działań pozwalających 

osobom zalegającym w płatnościach na „odrabianie” zaległości 

Min. 30 osób objętych co rok 

działaniami aktywizacyjnymi 
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Indywidualne plany rozwiązywania problemów społecznych 

(dotyczy grup osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów) 

Min. 50% osób objętych 

programem 

opracowuje/akceptuje plan 

rozwoju społecznego 

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych (EFS, FIO, itp.)  

narzędziem wdrażania dedykowanych działań 

Min. 4 projekty realizowane 

corocznie przez lokalne 

instytucje adresowane do grup 

wymagających wsparcia 

Funkcjonujące metody pracy w sytuacjach trudnych: kontrakty 

socjalne, kontrakty rodzinne, zespoły interdyscyplinarne, praca  

z trudnym klientem, terapia uzależnień, terapia rodzin 

90% kadry pomocy społecznej 

potrafi stosować nowoczesne 

metody animacji społecznej 

Cel 4.3. 

Wsparcie i pomoc 

potrzebującym 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

DPS, PCPR, PUP, 

organizacje społeczne, inne 

gminne instytucje  

Pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności: utworzenie nowych  

instytucji gminnych wspierających rodziny, pomoc terapeutyczna, 

grupy samopomocy rodzinnej, kontrakty rodzinne 

100% rodzin deklarujących 

współpracę objętych kontraktem 

rodzinnym 
W ramach wsparcia 

10% osób objętych 

działaniami 

usamodzielnia się 

Systemowe (gminne) struktury wspierające osoby potrzebujące 

pomocy: sprawne i dofinansowane instytucje pomocy społecznej, 

coroczna diagnoza i analiza sytuacji w gminie, wdrożony Gminny 

Program Wspierania Rodziny, funkcjonujący wolontariat skupiony 

przy DPS/M-GOPS, Uniwersytet Trzeciego Wieku wpierający 

osoby starsze, projekty systemowe realizowane w ramach EFS 

80% osób potrzebujących 

pomocy objętych działaniami 

 

Oczekiwany rezultat 
Mierzalne wskaźniki rezultatów 

2014 – rok 

bazowy 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 – rok 

docelowy 

Objęcie kluczowych grup wymagających wsparcia (rozpoznanych na podstawie rocznych 

raportów) dedykowanym Rocznym Programem Działania 
80%      100% 

Zwiększenie efektywności pracy instytucji społecznych, mierzonej „wychodzeniem  

z bezradności”  osób objętych dodatkowymi działaniami pomocowymi 
5%      20% 

Wskaźnik usamodzielnia się beneficjentów pomocy społecznej objętych ustawowymi 

działaniami  
5%      20% 

Pracownicy pomocy społecznej dysponuje min. 2 instrumentami wsparcia 70%      100% 

Wzrost wydatków z budżetu Gminy na zadania pomocy społecznej 100%      120% 
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Obszar V:  Infrastruktura społeczna 

Cel:   Infrastruktura wspierająca rozwój społeczności i jakość zamieszkiwania 

 

Cele szczegółowe Działania Wskaźniki działań 
Zintegrowane 

rezultaty działań 

Wskaźniki 

celu głównego 

Cel 5.1. 

Dzieci i młodzież mają 

dostęp do nowoczesnej  

i atrakcyjnej infrastruktury 

społecznej 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje integracji  

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne  

i organizacje społeczne 

działające w obszarze dzieci 

i młodzież 

Program „Żłobki czekają na dzieci” 
Każdy rodzic może oddać 

dziecko pod opiekę żłobkową  

90% potrzeb jest w 

pełni zaspokojonych 

Poziom infrastruktury 

społecznej w Gminie 

Nowa Dęba w 2020 r. 

zapewnia realizację 80% 

zdiagnozowanych 

potrzeb. 

Tworzenie warunków do objęcia edukacją wczesnoszkolną 

wszystkich dzieci na obszarach wiejskich – funkcjonowanie 

przedszkoli całodniowych 

Każdy rodzic może oddać 

dziecko pod opiekę 

przedszkolną  

Rozwój świetlic i klubów  dla  dzieci i młodzieży oraz 

infrastruktury typu: place zabaw, mini boiska dostępne z poziomu 

sołectwa czy osiedla 

Min. 4 realizowane projekty 

rocznie  

Gmina świetlica socjoterapeutyczna  
Każde dziecko może skorzystać 

ze świetlicy socjoterapeutycznej 

Warsztaty terapii zajęciowej 
Zapewnienie w gminie pomocy 

dzieciom niepełnosprawnym 

Szkoły podstawowe dysponujące świetlicami czynnymi w godz. 

14.00 – 17.00  

Funkcjonowanie na terenie 

gminy min. 3 spółdzielni 

socjalnych, w tym jednej 

(pilotaż, dobra praktyka) 

utworzonej w okresie do 2016 r. 

Cel 5.2. 

Seniorzy mają dostęp do 

nowoczesnej i atrakcyjnej 

infrastruktury społecznej 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Instytucje integracji  

i pomocy społecznej, 

instytucje edukacyjne  

i organizacje społeczne 

działające w obszarze 

seniorzy i emeryci 

 

RKR - Rabatowa Karta Rencisty - zniżki dla emerytów i rencistów 

fundowane przez lokalne instytucje  

 

Karta rabatowa obejmuje 80% 

rencistów i pozwala na 

„zniżkowy koszyk usług i 

produktów” obejmujący 70% 

wydatków 

90% seniorów 

korzystająca  

z infrastruktury dla 

seniorów 

Funkcjonujące domy dziennego pobytu dla osób starszych 

prowadzone przez instytucje gminne i organizacje społeczne lub 

grupy wsparcia 

1 funkcjonująca świetlica 

współpracująca z min. 40 

rodzinami 

Uniwersytet Trzeciego Wieku – formalizacja działań 

Utworzone stowarzyszenie 

UTW 

UTW dysponuje własna bazą 

lokalową i materialną (sprzęt, 

„senior-bus”, środki finansowe 

na stała działalność 
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Cel 5.3. 

Zapewnienie godziwych 

warunków zamieszkiwania 

dla zagrożonych 

wykluczeniem grup 

społecznych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Biznes, instytucje pomocy 

społecznej 

 

Gmina przystępuje do programu (współpracy) w zakresie 

budownictwa socjalnego 
20 nowych mieszkań socjalnych 

W 2020 r. problemy 

mieszkaniowe nie są 

kluczowe w palecie 

potrzeb społecznych  

Poziom infrastruktury 

społecznej w Gminie 

Nowa Dęba w 2020 r. 

zapewnia realizację 80% 

zdiagnozowanych 

potrzeb 

Gmina przystępuje do programu (współpracy) w zakresie 

mieszkalnictwa chronionego 

Uzyskanie wsparcia ze strony 

gminnych instytucji przez osoby 

zagrożone eksmisją 

(informacyjnego, doradczego, 

finansowego)   

Wsparcie dla inicjatyw ukierunkowanych na budownictwo 

mieszkaniowe przeznaczone dla młodych osób  

Co rok w gminie przybywa 20 

nowych mieszkań dla młodych 

rodzin 

Cel 5.4. 

Poprawa dostępności do 

usług medycznych 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Biznes, instytucje pomocy 

społecznej, szpital 

powiatowy, instytucje branży 

zdrowotnej 

 

Opracowanie Gminnego Programu Promocji Zdrowia 

Opracowany program  

z podpisaną umową współpracy 

przez min. 30 podmiotów 

reprezentujących kluczowe dla 

programy instytucje (publiczne, 

biznesowe, społeczne) 
W 2020 r. problemy 

zw. z ochroną zdrowia 

nie są kluczowe w 

palecie potrzeb 

społecznych 

Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego ukierunkowana na 

rozwój infrastruktury medycznej służącej lokalnej społeczności 

Co rok pomoc finansowa 

(gminna, społeczna – zbiórki 

publiczne) na poziomie min. 

50.000 PLN 

Promocja inicjatyw mieszkańców i podmiotów zewnętrznych 

związana z rozwojem usług prozdrowotnych, uzupełniających 

usługi gwarantowane w ramach NFZ 

W gminie powstaje min. 10 

podmiotów  branży zdrowotnej 

 

Cel 5.5. 

Infrastruktura dla 

bezpieczeństwa – poprawa 

bezpieczeństwa 

komunikacyjnego 

 

Koordynacja:  

UMiG Nowa Dęba 

 

Partnerzy: 

Sołectwa, GDDKiA 

Lobbing społeczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze 

krajowej 

Wybudowanie ronda na 

rozwidleniu  kierunek  ul. 

Niżańska – Kolbuszowa - Nisko 

W 2020 r. problemy 

bezpieczeństwa 

komunikacyjnego  nie 

są kluczowe w palecie 

potrzeb społecznych 

Toalety publiczne w każdej miejscowości 

Informacja o dostępnych 

toaletach publicznych i/lub 

wybudowanie toalet 

publicznych  

Opracowanie Gminnego Programu Budowy Chodników przy 

drogach publicznych, uwzględniających  natężenie ruchu pieszych 

i ryzyko wypadków 

 

Realizacja programu w okresie 

6 lat 
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Opracowanie Gminnego Programu Ograniczania Barier 

Architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

 

Gmina dysponuje „bilansem 

potrzeb” 

Min. 4 realizowane projekty 

rocznie 

 

Oczekiwany rezultat 

Mierzalne wskaźniki rezultatów 

2014 – rok 

bazowy 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 – rok 

docelowy 

Zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą (% zaspokojenia potrzeb) 70%      90% 

Korzystanie z infrastruktury dla seniorów przez seniorów (60+) 50%      90% 

W 2020 r. problemy mieszkaniowe nie są kluczowe w palecie potrzeb społecznych (miejsce  

w rankingu problemów społecznych w rocznych badaniach problemów społecznych) 
1-10      10-20 

W 2020 r. problemy zw. z ochroną zdrowia nie są kluczowe w palecie potrzeb społecznych (miejsce  

w rankingu problemów społecznych) 
1-5      5-10 

W 2020 r. problemy bezpieczeństwa komunikacyjnego  nie są kluczowe w palecie potrzeb społecznych 

(miejsce w rankingu problemów społecznych) 
1-10      10-20 
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Możliwa realizacja działań ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (cele szczegółowe)  

(inne programy - informacja ogólna) 

I. Aktywni mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie na terenie gminy Nowa Dęba 

Cel 1.1.Zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród 

mieszkańców gminy 
 Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 

 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych 

 Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy 

 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze 

 Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy 

 Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, dostosowanego do wyzwań 

gospodarki opartej na wiedzy 

 

Cel 1.2.Poprawa kwalifikacji  

i aspiracji zawodowych nowodębskich 

pracowników  

 Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 

 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych 

 Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy 

 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze 

 

Cel 1.3.Zwiększenie współpracy 

i wymiany informacji pomiędzy instytucjami 

szkoleniowymi a lokalnymi pracodawcami 

związanymi z analizą rynku pracy 

 Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 

 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych 

 Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy 

 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze 

 Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla współpracy pracodawców ze 

szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego 

 

II. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu i ich odpowiedzialności za sprawy społeczne i 

Cel 2.1.Samopomoc mieszkańcom  

w rozwiązywaniu ich problemów społecznych i 

materialnych   

 Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy 

Cel 2.2.Zwiększenie roli organizacji 

pozarządowych zajmujących się sprawami 

społecznymi 

 Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej 

 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z 

polityką rynku pracy 

 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

 społecznym 

 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 
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Cel 2.3.Wsparcie dla inicjatyw pomocowych  

realizowanych w formie  grup samopomocowych 
 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z 

polityką rynku pracy 

 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 

 

III. Zapewnienie rozwoju edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży 

Cel 3.1.Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie 

dysfunkcjom w wychowaniu dzieci i młodzieży 

 Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej 

 Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych 

 

 PO FIO 

Cel 3.2.Poprawa warunków kształcenia w szkołach  

i placówkach oświatowych 
 Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 

 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych 

Cel 3.3.Zapewnienie możliwości rozwoju 

zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży poprzez 

tworzenie kół zainteresowań, klubów aktywności, 

formalnych i nieformalnych organizacji 

młodzieżowych 

 

 Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej 

 Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych 

 

 PO FIO 

IV. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

Cel 4.1.Zapewnienie zintegrowanych i partnerskich 

programów wsparcia dla grup (środowisk) 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z 

polityką rynku pracy 

 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 

 

Cel 4.2.Stosowanie nowoczesnych  

i innowacyjnych metod pomocy społecznej i 

wdrażanie programów społecznych 

 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z 

polityką rynku pracy 

 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 

 

 Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych 

Cel 4.3. Wsparcie i pomoc potrzebującym 

 
 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z 

polityką rynku pracy 
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 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 

 

V. Infrastruktura wspierająca rozwój społeczności i jakość zamieszkiwania 

Cel 5.1.Dzieci i młodzież mają dostęp do 

nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury społecznej 
 Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej 

 Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych 

 Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, dostosowanego do wyzwań 

gospodarki opartej na wiedzy 

 

 PROW 2014-2020 

Cel 5.2.Seniorzy mają dostęp do nowoczesnej i 

atrakcyjnej infrastruktury społecznej 
 PROW 2014-2020 

 ASOS  

 

Cel 5.3.Zapewnienie godziwych warunków 

zamieszkiwania dla zagrożonych wykluczeniem 

grup społecznych 

 MPiPS 

Cel 5.4.Poprawa dostępności do usług medycznych  Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

 wykluczeniem społecznym 

 Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia 

 

Cel 5.5.Infrastruktura dla bezpieczeństwa – 

poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 
 Środki własne,  

 Programy rozwoju infrastruktury EFRR 

 

Więcej: załącznik „Przewodnik po źródłach - gdzie szukać wsparcia finansowego dla inicjatyw lokalnych”  
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CZĘŚĆ IX  ZAŁOŻENIA METOD WDRAŻANIA GSRPS 2014-2020  

1. Komunikacja społeczna - wymiana informacji między podmiotami odpowiedzialnymi za 

wdrażanie polityki społecznej oraz zapewnienie dostępności do informacji publicznej dla 

instytucji i organizacji podejmujących inicjatywy społeczne; 

2. Współpraca lokalna – kryteria wyboru projektów i zadań planowanych do wdrażania  

w Rocznym Planie Działania oparte o udział partnerów i zasięg oddziaływania projektów; 

3. Wdrażanie Strategii oparte o opracowywanie Rocznych Planów Działania, zawierających 

rekomendowane projekty i zapewniających finansowanie wybranych projektów; 

4. Priorytetyzacja działań – ustalanie przez Radę Miejską we współpracy z Forum Rozwoju 

Społecznego kryteriów wyboru projektów do realizacji; 

5. Projekty kluczowe (rekomendowanie) – istotne ze względu na roczne plany działania zadania są 

planowane do wdrażania przez instytucje i organizacje społeczne; uzyskują rekomendację  

i wsparcie niezbędne na ich wdrożenie tak, aby spełnić warunki wynikające z wymogów 

formalnych i finansowych programów pomocowych;  

6. Monitoring działań – bieżący (roczny), weryfikujący sukcesy i porażki we wdrażaniu 

zaplanowanych działań, oparty o zestaw wskaźników rekomendowanych do oceny wdrażania 

Strategii. Elementem działań monitoringowych jest bieżące określanie kluczowych grup 

społecznych do objęcia  Rocznymi Programami Działania; 

7. Integracja Strategii z budżetem w myśl założenia: „nie ma partycypacji społecznej bez 

partycypacji finansowej”.  

8. Opracowywanie Rocznych Programów Działania w terminie pozwalającym na określenie 

środków budżetowych niezbędnych na ich realizację; 

9. Współodpowiedzialność - za sukces wdrażania Strategii zarówno po stronie instytucji 

publicznych, jak i beneficjentów oraz wspólnot lokalnych (sołeckich, parafialnych, 

społecznościowych, stowarzyszeń, grup wsparcia); 

10. Forum Rozwoju Społecznego – coroczne stałe spotkania instytucji dot. ustalania spójnych 

kierunków działań, wskazywania projektów i zadań kluczowych w bieżącym roku, nawiązywania 

współpracy projektowej, określania kryteriów wyboru kluczowych inicjatyw i aktywności 

finansowanych ze środków publicznych, dzielenia się informacją i budowania mechanizmów 

dobrej komunikacji oraz informacji między partnerami, udzielania rekomendacji dla Rady 

Miejskiej dot. Rocznych Programów Działania (RPP) podlegających konsultacjom społecznym; 

11. Aktualizacja Strategii – do przeprowadzenia w okresie 2016-2017. 
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CZĘŚĆ X   ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ 
 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 
 

 
 

System zarządzania realizacją strategii obejmuje następujące składniki: 

 

 Za wdrażanie strategii oraz dostosowanie wszystkich planów i programów realizacyjnych 

odpowiedzialny jest Burmistrz, a na skutek udzielonych pełnomocnictw koordynatorem obszaru 

strategicznego jest wytypowana instytucja gminna lub referat UMiG. Rada Miejska przyjmuje w 

formie uchwały Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych jako wyznacznik kierunków 

rozwoju społecznego. 

 Zarządzanie: 

1. Burmistrz powołuje 8-12-osobowy Zespół ds. Wdrażania oraz wskazuje Koordynatora 

Zespołu w drodze zarządzenia, 

2. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje społeczny komitet współpracy na przykład pn. 

Forum Rozwoju Społecznego reprezentujący różne instytucje i środowiska mieszkańców 

gminy, inicjując partycypacyjne zarządzenie procesem wdrażania Strategii, 

3. Burmistrz we współpracy z Zespołem ds. Wdrażania opracowuje roczny Plan/Program 

Działania (w załączeniu formatka Planu Działania) zawierający projekty i zadania 

realizacyjne. Plan Działania określa również wielkość i/ lub źródła nakładów na poszczególne 

projekty z określeniem harmonogramu ich realizacji. W przypadku obligatoryjnych 

Programów wynikających z właściwych ustaw samorządowych, struktura Programu 

dostosowana jest do wymogów prawnych. Wypracowanie dokumentów następuje  

w terminie do 30 listopada. 

 

 Realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie/Programie Działania projektów i zadań 

realizacyjnych. 

 

 Zespół ds. Wdrażania i Koordynator dokonują okresowej kontroli realizacji projektów i zadań 

realizacyjnych w zakresie: 

1. dotrzymania terminów realizacji, 

2. zgodności z budżetem stopnia osiągania rezultatów, 

3. doświadczeń zespołu (instytucji) w osiąganiu zaplanowanych celów.  

 

 Zespół ds. Wdrażania dokonuje rocznej oceny realizacji Planu/Programu Działania oraz planuje 

działania na rok następny. 

Bieżący monitoring 

Zespół ds. 
Strategii 

Roczny 
Plan/Program 

Działania 
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 Na bazie przyjętych wskaźników monitorowania Koordynator Zespołu ds. Wdrażania 

przygotowuje coroczny raport z oceny realizacji Strategii (w oparciu o kartę monitoringową celu 

operacyjnego - w załączeniu). 

 

 Raport z realizacji 

1. Opracowany raport podlega zaopiniowaniu przez Zespól ds. Wdrażania. Spotkania Zespołu 

ds. Wdrażania odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.  

2. Zespół ds. Wdrażania dokonuje przeglądu celów strategicznych, zadań, wskaźników realizacji 

(zgłaszając ewentualne korekty) oraz uczestniczy w opracowaniu Planu/Programu Działania. 

 

 Upowszechnienie i partycypacja 

1. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji rocznego Planu/Programu 

Działania wraz z wnioskami i propozycjami działań korygujących do końca pierwszego 

kwartału; 

2. Raporty z realizacji Planów Działania zostają przekazane do zamieszczenia na portalach 

instytucji uczestniczących we wdrażaniu Strategii; 

3. Wnioski z raportów stanowią podstawę aktualizacji dokumentu Strategii. 

 

Monitoring i aktualizacja Strategii 
 

 
Kluczowe elementy systemu monitorowania Strategii obejmują: 

 Planowanie spotkań monitorujących realizację Strategii dwa razy w roku; 

 Spotkania monitorujące uwzględniają przegląd celów i działań strategicznych – ich adekwatności 

do bieżących potrzeb i uwarunkowań  oraz stopnia osiągania zaplanowanych rezultatów, a także 

trudności w realizacji Strategii (np. napotkane bariery, współpraca i komunikacja społeczna, 

skuteczność w zapewnieniu środków finansowych na wdrażanie kluczowych projektów, etc.); 

 Zespół ds. Wdrażania dokonując monitoringu Strategii uwzględnia wnioski z monitoringu oceny i 

aktualizacji planów działania, 

 Zespół ds. Wdrażania rekomenduje Burmistrzowi zmiany konieczne do wprowadzenia w 

dokumencie Strategii oraz w procedurach związanych z wdrażaniem Strategii. 

 

  

Koordynator 
obszaru 

strategicznego 

(bieżąca 
analiza) 

Koordynator 
Strategii 

(raport roczny 
zbiorczy) 

Forum 
Rozwoju 

Społecznego 

(wnioski, 
propozycje, 

rekomendacje) 

Komisje Rady 
Miejskiej  

(ocena, 
rekomendacje) 

Rada Miejska 
(aktualizacja) 
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Procedura aktualizacji Strategii obejmuje: 

 Przegląd adekwatności celów i działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych min. 

jeden raz w roku; 

 Analizę o ocenę (rekomendacje) procesu realizacji celów, analizę wdrażania działań/zadań, 

analizę harmonogramu realizacji oraz osiąganych wskaźników; 

 Ocenę raportu (wniosków ze spotkań) z analizy aktywności społecznej przedstawianej przez 

liderów Forum Rozwoju Społecznego; 

 W przypadku zaistnienia nowych okoliczności powodujących konieczność zmian  

w dokumencie Burmistrz przedkłada propozycje aktualizacji Strategii Radzie Miejskiej. 
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CZĘŚĆ XI ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik 1 Formatka „Roczny Plan Działania dla Celu Strategicznego …” 

 

Nr i nazwa celu 

szczegółowego 

Nazwa działania 

Planowane zadania / projekty 

Harmonogram 

realizacji 

Wskaźniki (produktu, rezultatu), 

minimum realizacyjne 

Budżet i/lub źródła 

finansowania 

Koordynator zadania / 

projektu, 

oraz partnerzy 
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Załącznik 2 Przykład karty projektu – załącznika do Rocznego Planu Działania 

 

Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie:  

1.1.5 Program rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego.  

Szpital Powiatowy jest największą placówką służby zdrowia na terenie powiatu. Placówka ta pełni 

istotną rolę w systemie ochrony zdrowia na terenie gminy. Ponadto, Szpital stanowi także duży zakład 

pracy i jest ważnym ośrodkiem innowacyjnym.  

Odpowiedzialność:  Sojusznicy / partnerzy:  

SP ZZOZ  
Starostwo, NFZ, gminy, partnerzy 

lokalni  

Cele:  Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i warunków 

życia mieszkańców.  

Cele szczegółowe: 

1) Podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych 

2) Dostosowanie profilu usług medycznych do potrzeb 

3) Wdrażanie nowych technologii w służbie zdrowia 

4) Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu 

5) Zwiększenie konkurencyjności szpitala w regionie  

1) Zwiększenie ilości świadczonych usług 

2) Utworzenie nowych poradni i oddziałów szpitalnych 

3) Wdrożenie nowych technologii i procedur medycznych 

Działania:  Harmonogram :  Budżet:  Źródła finansowania:  

1. Realizacja istniejących planów rozbudowy Szpitala Powiatowego 

2. Bieżąca analiza zapotrzebowania na usługi medyczne 

3. Aktualizacja planów rozwoju Szpitala 

4. Realizacja inwestycji zgodnych z planami rozwoju Szpitala 

5. Rozwój zasobów ludzkich służb medycznych zgodny z planem 

szkoleń  

1. Do roku 2020  

2. Corocznie 

3. 2016 

4. 2016-2020  

5. 2016-2020  

1. Wg budżetu 

inwestycyjnego.  

2. Bez nakładów  

3. Bez nakładów  

4. Wg 

szczegółowych 

planów  

5. Wg 

szczegółowych 

planów  

EFRR 

NFZ,  

Mieszkańcy (1%), 

organizacje pozarządowe,  

fundacje i fundusze prywatne.  



106 
 

Załącznik 3 Formatka „Karta monitoringowa” 

 

Karta monitoringowa dla celu xxx obszar xxx 

Planowane działania (cele, 

zadania, efekty) 

Zrealizowane działania (cele, 

zadania, efekty) 
Odchylenia oraz analiza różnic 

1. xxx  
  

2. xxx  
  

3. xxx  
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Przewodnik po źródłach - gdzie szukać wsparcia finansowego dla inicjatyw lokalnych 
 

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (www.filantropia.org.pl)  

Zakres działania: rozwój społeczności lokalnych, programy stypendialne, wsparcie aktywności osób starszych, 

działania wspierające zaangażowanie biznesu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy obywatelskie  

i przedsiębiorcy, samorządy, media. Główne programy: „Agrafka Agory”, Fundusz "Pozytywka”, Program 

Stypendialny „Agrafka", „Działaj Lokalnie”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „V4 

Community Foundation Maturity Program”, „City helps students. Students help locally”, „Dobry Biznes”, 

„Dobroczyńca Roku”, „Akademia e-Seniora UPC”, „Zysk z dojrzałości”, „Fundusz Stypendialny im. Grażyny 

Gęsickiej”. 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)  

Zakres działania: płatności bezpośrednie, Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna 

Organizacja Rynku Rybnego, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, wdrażanie instrumentów 

pomocy finansowanej z nowych funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. Beneficjenci: rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy, podmioty sektora rybackiego. 

Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Operacyjny - Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 

3. EkoFundusz (www.ekofundusz.org.pl) 

Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska. Beneficjenci: samorządy, 

przedsiębiorcy, instytucje charytatywne i wyznaniowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, dyrekcje parków 

narodowych i krajobrazowych, placówki oświatowe, edukacyjne, służby zdrowia, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki 

wodne. Główne programy: dotacje dla typów projektów: Sektor I - Ochrona powietrza, Sektor II - Ochrona wód, 

Sektor III - Ochrona klimatu, Sektor IV - Ochrona przyrody, Sektor V - Gospodarka odpadami. 

4. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (www.eog.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu 

przyjaznego środowisku, ochrony środowiska oraz badań naukowych i stypendiów, projekty z zakresu rozwoju 

zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji trójstronnej współpracy, a także 

społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Beneficjenci: administracja rządowa  

i samorządowa, instytucje naukowe i badawcze, branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne, podmioty 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Główne programy: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014. 

5. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (www.pozytek.gov.pl)  

Zakres działania: wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych, wspólnych 

inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, wspólnych działań w ramach partnerstw 

wewnątrz III sektora, prowadzonych w ramach 4 obszarów tematycznych: I - aktywni świadomi obywatele, aktywne 

wspólnoty lokalne, II - sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, III - integracja i aktywizacja 

społeczna, zabezpieczenie społeczne, IV - rozwój przedsiębiorczości społecznej. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spółdzielnie socjalne. Główne programy: 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO) 

6. Fundacja Bankowa im. Kronenberga (www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm) 

Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć w obszarach: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja 

ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) i rozwój lokalny 

(priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Beneficjenci: fundacje, 

stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego. Główne programy: Granty 

dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej, Program 

Wolontariatu. 

7. Fundacja dla Polski (www.fdp.org.pl) 

Zakres działania: działania na rzecz innych organizacji, pomoc w realizacji zadań programowych i pozyskiwaniu 

dodatkowych funduszy, pomoc społeczna i integracja grup zagrożonych marginalizacją, kształtowanie postaw 

odpowiedzialności w życiu publicznym, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie potencjału 

społeczno-ekonomicznego regionów Polski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. 

Beneficjenci: osoby prywatne, firmy i instytucje, organizacje społeczne. Główne programy: Fundusz Krzyś, 

Fundusz Serce, Fundusz Agentów Commercial Union, Program Dzieci Ulicy, Fundusz im. Andrzeja 

Bączkowskiego, Fundusz im. Edwarda J. Wende, Program Igła z Nitką, Program Rozwoju Regionalnego, Polsko-

Francuski Fundusz Współpracy, Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. 

8. Fundacja Dobroczynności Atlas (www.atlas.com.pl) 

Zakres działania: wsparcie osób potrzebujących, organizacja konwojów z pomocą humanitarną, głównie dla 

Polaków na Wschodzie. Beneficjenci: dzieci ciężko chore, z ubogich rodzin, pomoc osobom nieuleczalnie chorym 

bez względu na wiek. Główne programy: wsparcie finansowe bezpośrednie. 
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9. Fundacja Friedricha Eberta (www.feswar.org.pl) 

Zakres działania: rozwój stosunków polsko-niemieckich, pogłębianie integracji Polski z europejską wspólnotą 

interesów i wartości, wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pogłębianie stosunków 

między Polską a sąsiadami. Pomoc głównie w postaci szkoleń, seminariów i warsztatów, treningów, wyjazdów 

studyjnych, ekspertyz, publikacji i badań społecznych. Beneficjenci: studenci, organizacje pozarządowe. Główne 

programy: wspieranie kształcenia politycznego i społecznego w różnych dziedzinach w duchu demokracji  

i pluralizmu, umożliwianie młodym ludziom dostępu do studiów i badań poprzez stypendia, wkład do współpracy  

i porozumienia międzynarodowego. 

10. Fundacja Friedricha Neumanna (www.fnst.pl)  

Zakres działania: realizacja seminariów, prelekcji, warsztatów i konferencji, dialog polityczny na płaszczyźnie 

krajowej, regionalnej i międzynarodowej, edukacja obywatelska (seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, 

publikacje dotyczące ważnych i aktualnych wydarzeń), stypendia. Beneficjenci: studenci i doktoranci studiujący 

bądź planujący pobyt na niemieckich uczelniach. Główne programy: Program stypendialny. 

11. Fundacja im. dr Mariana Kantona (www.pekao.com.pl) 

Zakres działania: wspieranie działań dotyczących: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć 

naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, 

pomocy chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji 

projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury (np. kolonie, wycieczki, stypendia, 

pomoce dydaktyczne dla szkół i bibliotek, turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, 

wspieranie dożywiania dzieci). Beneficjenci: dzieci, młodzież, osoby potrzebujące wsparcia z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych, domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia, szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy 

samotnych matek, hospicja, szpitale, kliniki, przychodnie, placówki opiekujące się chorymi, uzależnionymi  

i niepełnosprawnymi.  

12. Fundacja im. Heinricha Boella (www.boell.pl) 

Zakres działania: wspieranie procesu integracji Europy i jej wschodnich sąsiadów w kwestiach polityki 

europejskiej, kształtowanie tożsamości i pielęgnowanie wspólnych wartości, promowanie rozwoju ruchu 

politycznego „Zielonych”, prowadzenie działań na rzecz ekologii, demokracji i praw człowieka. Beneficjenci: 

organizacje pozarządowe. Główne programy: „Forum Dialogowe Europa”, „Demokracja Płci / Polityka Kobiet”, 

Program regionalny „Polityka energetyczna i ochrona klimatu”, „Demokratyczna Ukraina”. 

13. Fundacja im. Stefana Batorego (www.batory.org.pl) 

Zakres działania: dotacje na projekty zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu 

publicznym, dotacje dla koalicji organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich, działających na rzecz 

zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego, dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży 

z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych 

(wsparcie organizacji, które prowadzą lokalne programy stypendialne, zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych itp.), dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koalicje 

organizacji pozarządowych działających w krajach wyszehradzkich. Główne programy: „Demokracja  

w działaniu”, „Koalicje obywatelskie”, „Równe szanse”, „Wschód-Wschód”. 

14. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae (www.jsprobono.pl) 

Zakres działania: aktywizacja młodzieży - wspieranie wolontariuszy, rozwój kultury i instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów  

i młodych pracowników akademickich. Beneficjenci: grupy młodych wolontariuszy, organizacje pozarządowe. 

Główne programy: Konkurs grantowy „Aktywna Wiosna”, Program stypendialny „Otwarta Filharmonia Agrafki 

Muzycznej”, programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i młodych pracowników naukowych, np. „Zostańcie 

z nami”. 

15. Fundacja Karpacka (www.carpathianfoundation.org) 

Zakres działania: wdrażanie programów i projektów aktywizujących samorządy i organizacje pozarządowe, 

działalność konsultingowa związana z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE, 

wspieranie osób wybitnie uzdolnionych poprzez stypendia indywidualne. Beneficjenci: wybitnie uzdolniona 

młodzież z woj. podkarpackiego, której sytuacja materialna utrudnia podjęcie studiów, organizacje pozarządowe.  

Główne programy: „Dom Karpacki”, „Akademia Karpacka NGO”, „Karpacki Program Stypendialny”. 

16. Fundacja Konrada Adenauera (www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html) 

Zakres działania: wspieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc  

w procesie demokratyzacji i transformacji, prowadzenie kształcenia politycznego, badanie i dokumentacja 

historycznego rozwoju ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, opracowywanie naukowych założeń polityki opartej 

na zasadach chrześcijańskiej demokracji, popieranie młodzieży uzdolnionej (stypendia), edukacja polityczna 

poprzez organizację seminariów, konferencji i debat. Beneficjenci: osoby młode i wybitnie uzdolnione, absolwenci 

szkół wyższych i doktoranci poniżej 30. roku życia, społecznie i politycznie zaangażowani. Główne programy: 

międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, polsko-

niemieckie forum na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza „Media Night”, debaty na temat wspólnych 

wyzwań Polski, Niemiec i Europy. 
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17. Fundacja Orange (www.fundacja.orange.pl) 

Zakres działania: finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej  

i wolontariatu, działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, w tym z wadami słuchu 

i przebywające w szpitalach, młodzież, instytucje kultury (np. muzea, teatry, kina, galerie), domy kultury, szkoły 

podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe, gminne biblioteki, organizacje pozarządowe. Główne 

programy: Telefon do Mamy, Szkoła bez Przemocy, Dźwięki Marzeń, Edukacja z Internetem TP i Akademia 

Orange. 

18. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (www.epce.org.pl)  

Zakres działania: propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez pomoc finansową, 

doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych 

rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe.  

19. Fundacja Polsat (www.fundacjapolsat.pl) 

Zakres działania: wsparcie finansowe na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitację, działania profilaktyczne, remont 

i wyposażenie ośrodków medycznych, wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej. Beneficjenci: chore dzieci  

i ich rodzice, szpitale, ośrodki medyczne, samorządy. Główne programy: „Podaruj Dzieciom Słońce”, „Prosto do 

Europy”, „Rodzina – Dom Budowany Miłością” 

20. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja 

(www.efrwp.com.pl) 

Zakres działania: rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury wiejskiej, wspieranie 

prywatnej przedsiębiorczości, demonopolizacji produkcji i usług poprzez budowę i modernizację dróg, 

modernizację i wyposażenie stacji i sieci wodociągowych, ochronę środowiska, zdrowia, działalność oświatową 

(także budowa, modernizacja i wyposażenie gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zawodowych 

szkół rolniczych), wspomaganie publikacji dotyczących wsi i rolnictwa, wspomaganie integracji z Unią Europejską 

i działalności fundacji, rozwój pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego na terenach wiejskich. Beneficjenci: uczniowie, gminy wiejskie, organizacje pozarządowe, 

podmioty kolegialne z terenów wiejskich nieposiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, parafialne 

 i inne zorganizowane grupy lokalnych społeczności, hospicja. Główne programy: Program nauki języka 

angielskiego dla uczniów wiejskich gimnazjów, Program Wspierania Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ, Dotowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dla hospicjów stacjonarnych na wsi, Program 

stypendialny Funduszu i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

21. Fundacja PZU (www.pzu.pl) 

Zakres działania: wspieranie inicjatyw wyrównujących szanse rozwoju intelektualnego, zawodowego  

i kulturalnego młodych ludzi, wspieranie działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystów, 

twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych, wspieranie promocji i rozwoju 

aktywności niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego. Główne programy: „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych 

miastach", „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży". 

22. Fundacja Ronalda McDonalda (www.frm.org.pl) 

Zakres działania: profilaktyka i wczesne wykrywania chorób (szczególnie onkologicznych) u dzieci, szkolenia dla 

lekarzy na temat wczesnych symptomów nowotworowych, organizowanie konferencji dla onkologów dziecięcych,  

a także finansowanie wydawnictw książkowych z tego zakresu, bezpłatne profilaktyczne badania USG małych 

dzieci. Beneficjenci: dzieci chore na raka, rodziny zmagające się z chorobą dziecka. Główne programy: „NIE 

nowotworom u dzieci” 

23. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl)  

Zakres działania: wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce, prowadzi Krajowe Punkty 

Kontaktowe ds. Programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz 

Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA, realizuje w Polsce inicjatywę 

wspólnotową European Language Label oraz program eTwinning, realizuje także Polsko-Litewski Fundusz 

Wymiany Młodzieży oraz prowadzi Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Beneficjenci: dzieci, młodzież i dorośli, 

instytucje edukacyjne: od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku, osoby pracujące z młodzieżą, organizacje 

młodzieżowe, pozarządowe. Główne programy: „Uczenie się przez całe życie” (podprogramy: Comenius, 

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty studyjne, Wizyty przygotowawcze LLP), „Młodzież w działaniu”, 

„ERASMUS MUNDUS”, „TEMPUS”, „Eurodesk”, „SALTO EECA”, „European Language Label”, „eTwinning”, 

„Eurydice”, „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy”, „Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży”, „Krajowe 

Centrum Europass”, „Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch”, „Zespół Ekspertów Bolońskich” 

24. Fundacja Warta „Razem możemy więcej” (www.warta.pl) 

Zakres działania: promowanie i wspieranie kultury, nauki, oświaty i sportu, prowadzenie działalności 

charytatywnej, wspieranie ważnych inicjatyw społecznych i samorządowych. Beneficjenci: dzieci, młodzież, 

studenci, doktoranci, organizacje pozarządowe, chorzy i niepełnosprawni. Główne programy: Konkurs WARTY  

i Kredyt Banku na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance, 

"Moje wymarzone Boże Narodzenie". 
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25. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej (www.fwpn.org.pl)  

Zakres działania: wsparcie dla projektów partnerskich realizowanych na płaszczyźnie samorządowej, 

prowadzących do zacieśnienia współpracy naukowej, kulturalnej, służących pogłębianiu stanu wiedzy i jakości 

doniesień medialnych na temat Niemiec, propagowanie dialogu polsko-niemieckiego (dotacje, np. na spotkania, 

partnerstwa, krzewienie języka i kultury niemieckiej i polskiej, badania naukowe, konkursy wiedzy, działania 

edukacyjne, rozwój kontaktów gospodarczych, zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego). Beneficjenci: 

partnerstwa miast, gmin i powiatów, województw i krajów związkowych, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, związki, 

partnerstwa szkół i grup młodzieżowych. Główne programy: Dotacja Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. 

26. Fundacja Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl)  

Zakres działania: wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych 

miast, inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej wsi, wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych 

źródeł energii. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, 

komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, kobiece, świetlice wiejskie, grupy 

odnowy wsi, sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Główne programy: konkursy: 

„Kultura bliska / kultura na prowincji”, „Zaplanuj swoją przyszłość”, „Pożyteczne wakacje”, E-Vita. 

27. Henkel - Zielone Granty (www.zielonegranty.blogspot.com) 

Zakres działania: edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

związanych z ochroną środowiska (np. projekty dotyczące ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, oszczędzania 

energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocji recyklingu). Beneficjenci: organizacje pozarządowe, 

szkoły, przedszkola. Główne programy: Konkurs „Henkel – Zielone Granty”. 

28. Krajowe Biuro ds. Narkomanii (www.narkomania.gov.pl) 

Zakres działania: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań dotyczących narkomanii (badania, leczenie, 

rehabilitacja, szkolenia, informacje), w tym wsparcie merytoryczne oraz dotowanie w imieniu ministra zdrowia 

zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem 

nielegalnych substancji oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie współpracy  

z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy: 

„FreD goes net”, „Programy edukacji rówieśniczej”,  „Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią, 

eksperymentujących z narkotykami”, „Programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych 

użytkowników narkotyków”,  „Programy wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję”, „Programy 

wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków”. 

29. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (www.krus.gov.pl/krus/informacje-ogolne) 

Zakres działania: obsługa rolników (ubezpieczenia społeczne, opłata składek, wypłata świadczeń pieniężnych  

z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego), prowadzenie działalności 

prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, prowadzenie 

nieodpłatnej rehabilitacji dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, wypłata tzw. krajowych rent strukturalnych,  

świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych, obsługa ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ich 

domowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Beneficjenci działań: rolnicy i ich rodziny. Główne 

programy: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. 

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) 

Zakres działania: wypłata stypendiów, zasiłków, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 

motywacyjnym, wsparcie dla szkół przeznaczone na pomoce dydaktyczne, miejsc zabaw w szkole, wsparcie  

w ramach PO KL - podwyższanie jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowanie kształcenia na 

dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Beneficjenci: dzieci, młodzież, 

szkoły, administracja publiczna. Główne programy: „Radosna szkoła”, Stypendium prezesa Rady Ministrów, 

Stypendium ministra edukacji narodowej, „Pomoc państwa zakresie dożywiania”, „Wyprawka szkolna", „Owoce  

w szkole”, konkursy dla dzieci i młodzieży, „Otwarta szkoła”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

31. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy Operacyjne (www.mkidn.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie w zakresie: wydarzeń artystycznych, edukacji kulturalnej, zasobów cyfrowych, 

dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury, krzewienia kultury polskiej za granicą, wsparcie stypendialne dla 

osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i animacją kultury, opieką nad zabytkami, pomoc 

socjalna, dofinansowanie wydań z Funduszu Promocji Twórczości. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury, publiczne i niepubliczne szkoły 

i uczelnie artystyczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego. Główne 

programy: ogłaszane corocznie „Programy ministra”, program „Miłosz 2011”, „Polska Prezydencja 2011”,  

„Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, program „Fryderyk Chopin”. 

32. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) 

Zakres działania: Wsparcie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, środowiska naturalnego  

i obszarów wiejskich, jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej, realizacja osi 4 

Leader (strategie rozwoju, projekty współpracy, lokalne grupy działania), wsparcie na rzecz dostosowania floty 

rybackiej, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury, 

wsparcie działań polepszających sytuację sektora rybackiego, wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa, płatności bezpośrednie. Beneficjenci: podmioty z obszarów wiejskich, podmioty sektora 

rybackiego. Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Operacyjny Ryby 

2007-2013. 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315
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33. Ministerstwo Sportu i Turystyki  (www.msport.gov.pl) 

Zakres działania: kierowanie działami administracji rządowej „kultura fizyczna i sport” oraz „turystyka”, 

inicjowanie, koordynacja i prowadzenie działań niezbędnych do przygotowania, organizacji oraz promocji 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem. 

Beneficjenci działań: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe spoza sektora finansów 

publicznych, kluby sportowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 

przez nie nadzorowane. Główne programy: dotacje w zakresie sportu: kwalifikowanego, młodzieżowego, 

powszechnego, osób niepełnosprawnych, kształcenia i doskonalenia zawodowego, dofinansowanie zadań 

publicznych z zakresu rozwoju turystyki, konkurs o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki, Moje boisko – Orlik 2012. 

34. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) 

Zakres działania: szeroko rozumiane wsparcie w zakresie pomocy społecznej. Beneficjenci: jednostki samorządu 

terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania. Główne programy: „Aktywne Formy 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”, 

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do 

Społeczności”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości 

Socjalnej”, „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna”. 

35. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.mfa.gov.pl) 

Zakres działania: projekty informacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych oraz wybranych grup 

społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Beneficjenci: 

organizacje pozarządowe. Główne programy: Otwarte konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych 

odnoszące się do priorytetów informacyjnych na dany rok, "Edukacja rozwojowa", "Wolontariat Polska Pomoc", 

„Program ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego”, „Promocja wiedzy o Polsce”. 

36. Narodowe Centrum Kultury (www.nck.pl)  

Zakres działania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego 

dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz 

zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. Beneficjenci: uczniowie i studenci szkół filmowych, młodzi artyści, 

filmowcy, fotograficy, literaci, krytycy, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury. 

Główne programy: „Kultura się liczy!”, „Dom Kultury+”, „Program stypendialny Młoda Polska”, Program 

Narodowego Centrum Kultury "Grunwald", „Obserwatorium kultury”, „Kurs na kulturę”, „Kadra kultury”, 

programy stypendialne i wymiany młodzieży. 

37. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (www.nfosigw.gov.pl)  

Zakres działania: wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji 

Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków NFOŚ, pożyczki i dotacje, a także inne formy 

dofinansowania, przeznaczone na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim  

i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, zadania z dziedziny geologii  

i górnictwa, monitoringu środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, 

profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz oraz inwestycji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. NFOŚ pełnieni także rolę Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 

instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, 

administracja państwowa, osoby fizyczne. Główne programy: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, 

„System zielonych inwestycji”, „Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, 

Instrument Finansowy ‘Life+”. 

38. Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl) 

Zakres działania: dofinansowanie działań istotnych dla edukacji ekonomicznej. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, instytucje zewnętrzne, studenci, uczniowie. Główne programy: stypendia NBP, konkursy na prace 

magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, konkursy na prace pisemne, „Konkurs o Nagrodę im. Władysława 

Grabskiego”. 

39. Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl) 

Zakres działania: umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym 

wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, wspieranie procesów transformacji w innych krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej, realizacja programów w zakresie edukacji, rozwoju społeczności lokalnych. 

Beneficjenci: uczniowie, nauczyciele i rodzice, szkoły, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy młodzieży, 

studenci, absolwenci, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy. 

Główne programy: „Równać szanse”, „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, „Szkoła ucząca Się”, 

„Przedsiębiorczość w szkole”, „Stypendia pomostowe”, „Dla dzieci”, „Uniwersytety trzeciego wieku”, „Wspieranie 

organizacji pozarządowych”, „Działaj Lokalnie”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 

„Liderzy PAFW”, „Work In Poland”, Konkurs „Pro Publico Bono”, „Wieś Aktywna: budowanie społeczeństwa 

informacyjnego (e-Vita)”, „Obywatel i Prawo”, Stypendia im. L. Kirklanda. 
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40. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl) 
Zakres działania: działalność usługowa (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii 

oddziaływań, publikacje itp.), zadania administracyjno-koordynacyjne (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem 

odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz 

danych). Beneficjenci: osoby prywatne, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką 

alkoholową. Główne programy: Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

41. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (www.pcyf.org.pl) 

Zakres działania: wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, dotacje 

finansowe, organizowanie szkoleń dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych  

i nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawców. Beneficjenci: dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe, 

administracja samorządowa, liderzy nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawcy. Główne programy: Make 

a connection, Równać szanse, Lokalne fundusze młodych, Świetlica moje miejsce, Bank inicjatyw młodzieżowych, 

Edukacja konsumencka, Badaj i realizuj, Life skills - trening umiejętności społecznych, Youth empowerment 

partnership programme, Lokalny fundusz młodych – Warszawa. 

42. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) 
Zakres działania: wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych. Beneficjenci: osoby indywidualne, organizacje pozarządowe i jednostki administracji  

i samorządu. Główne programy: STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA. 

43. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (www.ewt.gov.pl) 

Zakres działania: wspieranie działań w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej, rozwoju społeczno-

gospodarczego, inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką / 

Brandenburgia / Południowy Bałtyk / Liwa / Meklemburgia / Czechy / Saksonia / 2007-2013. Beneficjenci: władze 

lokalne i regionalne, instytucje centralne, organizacje pozarządowe, badawcze i naukowe, regionalne oddziały straży 

granicznej, jednostki ratownicze, euroregiony. 

44. Program Współpracy Transnarodowej (www.ewt.gov.pl) 

Zakres działania: wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej (poprawa warunków dla innowacji, wspieranie 

rozwoju wiedzy), poprawa dostępności obszaru Europy Środkowej (m.in. poprawa wewnętrznych połączeń, 

promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, technologie informatyczno-

komunikacyjne), wsparcie w zakresie ochrony środowiska, podniesienie  konkurencyjności oraz atrakcyjności miast 

i regionów (m.in. rozwój współpracy terytorialnej, wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast  

i regionów). Beneficjenci: podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym  

i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami, 

partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, agencje zajmujące się 

promocją przedsiębiorczości. Główne programy: Program Współpracy Transnarodowej – Program dla Europy 

Środkowej 2007 – 2013. 

45. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działania:  6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5) (inf: www.efs.gov.pl) 

Zakres działania: działanie 6.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 

na obszarach wiejskich (informacja, promocja, szkolenia, doradztwo, dialog, partnerstwo publiczno-społeczne), 

działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, działanie 7.2 - przeciwdziałanie wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 

działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Beneficjenci: wszystkie podmioty -  

z wyłączeniem osób fizycznych. Główne programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 

46. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (www.porpw.parp.gov.pl) 

Zakres działania: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki, zwiększenie dostępu do Internetu 

szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawa 

dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej, zwiększenie roli zrównoważonej 

turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu, optymalizacja procesu wdrażania PO RPW. Beneficjenci: szkoły 

wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki 

budżetowe, instytuty badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju z woj. 

podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Główne programy: 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

47. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” (www.pfpd.org) 

Zakres działania: pomoc biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom (wydawanie żywności, odzieży, przyborów 

szkolnych, szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty, profesjonalna pomoc psychologiczna, programy fundacji, 

działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą), organizowanie turnusów oraz obozów edukacyjnych  

i rehabilitacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, 

rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych społecznie, opracowywanie materiałów 

wydawniczych służących profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, młodzież, w tym 

niepełnosprawne, szkoły. Główne programy: „Dobry jak chleb”. 

48. Program Danone (www.danone.pl) 

Zakres działania: walka z niedożywieniem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Beneficjenci: dzieci. Główne 

programy: „Podziel się posiłkiem”. 

  

http://www.parpa.pl/
http://www.pfron.org.pl/
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49. Program Daphne III (www.mswia.gov.pl/daphne) 

Zakres działania: udzielanie dotacji operacyjnych oraz dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe, walka  

z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet, w tym m.in.: 

zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie i w szkole oraz wsparcie ofiarom 

przemocy i grupom ryzyka (w Polsce Program Daphne III wspierany jest przez MSWiA). Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, władze lokalne, ośrodki naukowe i badawcze. Główne programy: Program Daphne III. 

50. Program eTwinning (www.etwinning.pl) 

Zakres działania: promocja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach 

europejskich, wykorzystania Internetu we współpracy ponad granicami, współpracy i wymiany informacji  

i materiałów do nauki, poszerzanie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, 

motywowanie do nauki i otwarcia na Europę. Beneficjenci: nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, 

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Główne programy: Program eTwinning, 

„Nasz projekt eTwinning”, „eTwinning w szkolnej bibliotece”, „Dyrektorzy szkół w eTwinning”. 

51. Program Europa dla Obywateli (www. europadlaobywateli.pl)   

Zakres działania: dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast, stymulujące dialog między obywatelami  

a instytucjami Europy i rozwijające relacje między miastami/regionami i ich obywatelami, dotacje na realizację 

przedsięwzięć na szczeblu europejskim, angażujących obywateli do debaty publicznej, organizowanie wydarzeń 

medialnych, promujących program oraz przeprowadzanie badań i sondaży opinii publicznej, współfinansowanie 

realizacji projektów upamiętniających miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego. 

Beneficjenci: władze i organizacje lokalne, organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły 

ekspertów), grupy obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, związki 

zawodowe, instytucje edukacyjne, organizacje skupiające wolontariuszy, działające w dziedzinie sportu 

amatorskiego.  

52. Program Leonardo da Vinci (www.leonardo.org.pl) 

Zakres działania: promocja innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego celem dostosowania 

kształcenia do potrzeb rynku pracy, wsparcie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy (projekty staży, 

wymian, wizyty przygotowawcze, projekty partnerskie, projekty transferu innowacji). Beneficjenci: szkoły 

zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje, izby 

rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące doradztwo zawodowe i poradnictwo, ośrodki 

badawcze.  

53. Program Uczenie się przez całe życie (www.llp.org.pl) 

Zakres działania: rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między 

systemami edukacji i szkoleń w krajach Europy. Beneficjenci działań: dorośli, dzieci, uczniowie, studenci, 

przedszkola, szkoły, uczelnie. Główne programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig oraz 

program międzysektorowy i program Jean Monet. 

54. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.rolnicy.com)  

Zakres działania: wsparcie w zakresie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy środowiska 

naturalnego i obszarów wiejskich, podnoszenia jakości życia na wsi i różnicowania gospodarki wiejskiej, osi 

Leader. Beneficjenci: rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, gminy lub ich 

jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej – nadleśnictwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Główne programy: Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

55. Fundusz Szwajcarski (Szwajcarsko - Polski Program Współpracy) (www.programszwajcarski.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie projektów w zakresie bezpieczeństwa, reform, wsparcie w obszarze środowiska  

i infrastruktury, wsparcie dla sektora prywatnego, finansowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i zasobów 

ludzkich. Beneficjenci: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Główne 

programy: Fundusz Szwajcarski, Fundusz na Przygotowanie Projektu. 

56. Urzędy Marszałkowskie  

Beneficjenci: wszystkie podmioty. Główne programy: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, Programy 

Pomocy Społecznej 2007-2013, Wojewódzki program profilaktyki alkoholowej 2007 – 2013, Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Narkomanii 2008-2011, Strategie Informatyzacji Województw 2007-2013, dotacje celowe, 

programy regionalne i konkursy na zadania zlecone organizacjom społecznym niemal w każdej dziedzinie 

funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. 

57. Fundacja Komeńskiego (www.frd.org.pl)  

Zakres działania: zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom do 

10. roku życia, szczególnie z małych miejscowości i środowisk zaniedbanych. Beneficjenci: dzieci i ich rodzice, 

nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje pomagające dzieciom. Główne programy: 

„Akademia Komeńskiego”, „Gdy nie ma przedszkola”, „Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”, 

„Obywatel i dziecko”, „Niewidzialne dzieci”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu małych dzieci”, „Dla Dzieci II”, 

„Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”, „Program rozwoju małego dziecka”, „Biblioteczne zajęcia dla 

dzieci i rodziców”. 
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58. Fundacja AXA (www.axa.pl) 

Zakres działania: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony dziedzictwa kulturowego, 

wolontariatu, wspieranie kobiet w okresie macierzyństwa. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne 

programy: AXA „Wspieramy mamy”. 

59. Polsko - niemiecka współpraca młodzieży (www.dpjw.org) 

Zakres działania: dofinansowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży, wymiana doświadczeń i organizacja 

szkoleń dla animatorów wymian, kursów dla tłumaczy grupowych oraz letniej akademii podejmującej tematy 

historii polsko-niemieckiej, opracowanie i wydanie materiałów przedstawiających różne aspekty wymiany 

młodzieży. Beneficjenci: młodzież, nauczyciele, szkoły, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych, 

organizacje pozarządowe. Główne programy: dotacje: na polsko – niemieckie spotkania młodzieży, podróże do 

miejsc pamięci, praktyki w kraju sąsiada, programy specjalistyczne dla organizatorów wymiany.  

60. Federacja Inicjatyw Oświatowych (www.fio.org.pl)  

Zakres działania: wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie, zakładanie lokalnych stowarzyszeń 

rozwoju wsi, przejmowanie szkół, przedszkoli i innych placówek, którym grozi likwidacja, podnoszenie poziomu 

nauczania i dostosowywanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów, przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu. Beneficjenci: podmioty reprezentujące środowisko wiejskie. Główne programy:  

„Z Małej Szkoły w wielki świat”. 

61. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (www.system.junior.org.pl ) 

Zakres działania: realizacja programów przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalających 

lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Beneficjenci: młodzież szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkoły. Główne programy: Programy ponadgimnazjalne: „Banki w akcji”, 

„Być przedsiębiorczym na rynku pracy”, „Dzień przedsiębiorczości”, „Ekonomia stosowana”, „Młodzieżowe mini-

przedsiębiorstwo”, „Moje finanse”, „Przekonujemy się do prywatyzacji”, „Zarządzanie firmą”, Programy 

gimnazjalne: „Ekonomia na co dzień”, „Przedsiębiorczość”, Programy podstawowe: „Od grosika do złotówki”, 

„Szkoła przedsiębiorczości”. 

62. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (www.tit.home.pl) 

Zakres działania: realizacja projektów społeczno-kulturalnych, które pozwalają uczestnikom odkryć własne pasje, 

uczą twórczego myślenia, zwiększają kompetencje kulturowe, wspieranie przygotowania młodych ludzi, 

animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów, wydawanie publikacji, organizacja pokazów 

filmowych i wystaw, realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują 

współpracę międzypokoleniową i wolontariat starszych. Beneficjenci: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, 

biblioteki, spółdzielnie mieszkaniowe, młodzi ludzie, animatorzy kultury, seniorzy. Główne programy: „Redakcja 

międzypokoleniowa”, „Seniorzy w akcji”, „Młodzi menedżerowie kultury”, Animatornia”, „Zoom na domy 

kultury”. 

 

 

Kto pyta, nie błądzi, czyli użyteczne portale informacyjne w pigułce  

www.ngo.pl   

Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych. Dział „Fundusze” zawiera aktualne informacje o możliwościach 

finansowania organizacji pozarządowych. Portal ten informuje także na bieżąco o szkoleniach, zmianach w prawie, 

zamieszcza wzory dokumentów (np. umów), można stąd pobrać materiały, broszury, raporty itd. Umożliwia 

otrzymywanie za pośrednictwem neswlettera bieżących (dwa razy w tygodniu) informacji z działów tematycznych: 

administracja, biblioteka, badania-civicpedia, fundusze strukturalne, ludzie sektora, mediateka, nowe technologie, 

pomoc społeczna, poradnik dla NGO, pozytek.ngo.pl, równość, Unia Europejska, wydawnictwa.ngo.pl, sklep.ngo.pl  

www.pozytek.gov.pl 

Strona zarządzana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Można tu 

uzyskać bieżące informacje o inicjatywach społecznych oraz informacje dla organizacji wykonujących zadania  

z zakresu pożytku publicznego. Serwisy zawierają następujące działy: organizacje pozarządowe, np. wykaz 

organizacji 1%, fundusze dla ngo, prawo - w tym bieżące zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie 

oraz inne akty prawne związane z ngo, monitoring, np. działalności lokalnych instytucji publicznych/ badania  

i analizy dotyczące III sektora, PO Kapitał Ludzki, czyli najświeższe informacje dotyczące możliwości 

finansowania projektów z tego programu, wolontariat, czyli np. jak zawrzeć umowę z wolontariuszem, FIO – opis 

rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ekonomia społeczna, czyli jak z organizacji społecznej 

uczynić podmiot samofinansujący się, RDPP – informacje o funkcjonowaniu Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

www.pafw.pl  

Strona główna Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, największej prywatnej organizacji wspierającej działania 

organizacji pozarządowych i innych instytucji w Polsce. Fundacja finansuje konkursy grantowe realizowane  

i rozliczane przez polskie organizacje pozarządowe. Na stronie można zapoznać się ze wszystkimi programami 

dotacyjnymi oraz kalendarzem wydarzeń. 
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www.funduszestrukturalne.gov.pl   

Strona zarządzana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotycząca funduszy strukturalnych. Zawiera 

podstawowe informacje o funduszach i generator wniosków do EFS, ważniejsze dokumenty programowe dotyczące 

wdrażania funduszy strukturalnych, aktualności, terminy konkursów. Na stronie zamieszczone są linki do 

wszystkich wiodących instytucji pośredniczących i wdrażających oraz opisy poszczególnych programów 

operacyjnych, np. www.efs.gov.pl.  

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Portal Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Można się z niego dowiedzieć m.in., jak realizować projekty  

z funduszy, jakie są możliwości uzyskania wsparcia na swój projekt, znaleźć informacje o zainicjowanej przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego akcji „Proste fundusze”, informacje o konkursach promujących fundusze, 

materiały promocyjne oraz logotypy poszczególnych programów.  

www.roefs.pl 

Strona Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Na niej dane o lokalnych ośrodkach, które 

pomagają w tworzeniu, pisaniu oraz realizacji projektów EFS.  

Akademia Rozwoju Lokalnego - wspomaga i doradza Krajowemu Ośrodkowi EFS w realizacji zadań związanych 

z rozwojem lokalnym i animacją.  

Szkolenia e-learningowe, m.in.: Zarządzanie projektem – dotyczące profesjonalnego zarządzania projektem, 

adresowane do projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego, pomocne w  przygotowaniu i realizacji 

projektu. Uczestnik szkolenia może kontaktować się w sprawach technicznych z dostawcą platformy przez e-mail. 

Informacje o dobrych projektach, praktykach, kontakty oraz doradcy dostępni przez telefon i Internet. 

www.ekonomiaspołeczna.pl  

Portal poświęcony wiadomościom, edukacji, dobrym praktykom z obszaru ekonomii społecznej. Zawiera 

wiadomości dotyczące spotkań, seminariów i warsztatów, ogłoszonych konkursów, dotacji w poszczególnych 

województwach. Posiada bazę danych dot. instytucji wspierających podmioty ES w Polsce.  

www.witrynawiejska.org.pl 

Witryna Wiejska jest częścią programu "Wieś Aktywna Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA". 

Partnerami programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Wspomagania Wsi. Tworzona 

i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania. Na stronie można znaleźć informacje o wszystkim, czego 

potrzebuje lider organizacji wiejskiej. Portal umożliwia także zamieszczanie informacji o swojej wsi, organizacji, 

wydarzeniu w ramach projektu pn. „Atlas inicjatyw”.  

www.wies.com.pl 

Rolniczy serwis internetowy: Wieś Polska, a w nim tematy dotyczące turystyki. Umożliwia bezpłatną reklamę oraz 

sprzedaż w sklepach internetowych produktów z zakresu rzemiosła i sztuki. Grupy i osoby indywidualne mogą 

wystawiać tam swoje produkty. Dodatkiem jest Forum Rolne.  

www.wrota.podkarpackie.pl  
Strona podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego prezentuje informacje o regionie, funduszach strukturalnych, 

działaniach finansowanych przez samorząd oraz udostępnia dokumenty dotyczące rozwoju. Wrota Podkarpackie 

to jeden z elementów Programu Informatyzacji Województw wpisujący się w koncepcję "e-Government – Wrota 

Polski", zainicjowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a mającą na celu budowanie społeczeństwa 

informacyjnego przez zapewnienie lepszego dostępu do sektora publicznego, podniesienie efektywności 

funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz szeroko rozumianą promocję regionów. Podobne 

portale znajdują się w pozostałych 15 województwach Polski. 

www.polskawue.gov.pl 

Informacje zawarte na tym portalu dotyczą wszystkiego, co wiąże się z członkostwem Polski w UE, w tym: bieżące 

wydarzenia w dziale Aktualności, dział Polska w UE, zawierający np. dokumenty związane z integracją, historia 

członkostwa, dział „Informacje o UE”: UE w pigułce/ prawo/ warto wiedzieć/ Centrum Informacji Europejskiej/ 

źródła informacji o UE/ szkolenia europejskie/ moja szkoła w Unii Europejskiej. To też bardzo użyteczny portal w 

zakresie wyszukiwania stron www polskich i europejskich instytucji publicznych. Portal zarządzany przez Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej, włączony w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  

www.cdr.gov.pl 

Wspólna strona ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce, zawiera kontakty do ośrodków oraz linki do instytucji 

rządowych, uczelni rolniczych, instytutów, organizacji i innych. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Brwinowie, wraz z oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło działalność 1 stycznia 2005 r.  

w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Na tej stronie 

można uzyskać informację związaną z ekonomicznymi sprawami wsi. 

www.agroinfo.pl 

Portal dostarcza bieżącej informacji związanej z obszarami wiejskimi. Można tu odnaleźć linki do instytucji  

wg podziału na: urzędy i instytucje/stowarzyszenia agroturystyczne/fundacje/izby rolnicze/giełdy rolne/ośrodki 

doradztwa rolniczego/instytuty/szkoły wyższe. Oprócz tego komunikaty, informacje o programach pomocowych, 

linki do innych stron internetowych. 

www.agro-info.org.pl  

Na stronach serwisu "Agro-Info" prowadzonym przez  Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz 

Współpracy  znajdują się dane na temat bieżących działań programów funkcjonujących w ramach Biura 

Programów Wiejskich, a także informacje o aktualnych przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych  
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z funkcjonowaniem polskiej wsi, o konkursach i konferencjach. Ciekawym źródłem informacji jest tu Baza danych 

o prowadzonej przez rolników działalności gospodarczej będącej dla nich alternatywnym źródłem dochodów oraz 

publikacje "Pomysły na przedsiębiorczość na wsi"  (www.agrinpol.pl). Na  Forum dyskusyjnym można wziąć 

udział w dyskusjach na tematy związane z problematyką wiejską. W serwisie można znaleźć też Informator 

zawierający dane o funkcjonowaniu rynków produktów rolnych w warunkach integracji oraz informacje przydatne  

z punktu widzenia rozwoju obszaru wiejskich.  

www.faow.org.pl 

Strona zarządzana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - ogólnopolskie porozumienie organizacji 

działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania 

polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w 

procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Na stronie można 

zapoznać się z aktualnymi kierunkami programowania rozwoju wsi, w tym również w kontekście WPR, poznać 

przykłady dobrych praktyk programów Leader + oraz znaleźć informacje na temat szkoleń, konferencji, seminariów 

związanych z problematyką wsi. 

www.ppr.pl. 

Pierwszy Portal Rolny, a w nim informacje o: produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwie ekologicznym, 

Unii Europejskiej, finansach, PROW 2007-2013 oraz 2014-2020, dopłatach i rentach strukturalnych, targach, 

konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i seminariach, baza hoteli i agroturystyki wiejskiej, rolnicze oferty pracy, 

KRUS, targi, konferencje, seminaria.  

 

 

Opracowanie:  

 

 
 

www.stachbas.pl 

E-Mail: stachbas@poczta.onet.pl  

 

http://www.stachbas.pl/
mailto:stachbas@poczta.onet.pl

