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WSTĘP 

Obowiązek opracowania Miejsko- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wynika  z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

mówiącego, Ŝe do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy m.in. 

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. W załoŜeniu dokument ten ma stanowić kompleksowy program działań 

podejmowanych przez samorząd gminy w celu ochrony i poprawy warunków oraz jakości 

Ŝycia rodziny w myśl polityki prorodzinnej oraz osób i grup w społeczności lokalnej 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez poprawę warunków pracy, wzrost 

zatrudnienia, sprzyjanie równości szans i rozwój opieki społecznej. Regulacje zawarte           

w miejsko- gminnej strategii są równieŜ wypadkową wytycznych zawartych w innych aktach 

prawnych o charakterze ponadlokalnym, w tym przede wszystkim w: 

− Narodowej Strategii Spójności 2007- 2013,   

− Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013, 

− Narodowej Strategii Integracji Społecznej,    

− Krajowej Strategii Zatrudnienia 2007-2013 

− Krajowego Planu Działania na Rzecz Integracji Społecznej 2006-2008, 

− Strategii Lizbońskiej 

− Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym, 

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

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

alimentów 

− Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

− Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

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

pracy,  

− Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 

i wolontariacie, 

− Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
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− Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

− Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Miejsko- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Łosice jest dokumentem zgodnym z innymi programami strategicznymi przyjętymi dla terenu 

województwa mazowieckiego i powiatu łosickiego. Jej zapisy stanowią uszczegółowienie 

celów wskazanych na poziomie wyznaczania ogólnego spektrum działań na polu 

kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru. Przy opracowywaniu 

niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę regulacje zawarte w  dokumentach programowych 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a takŜe STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOSICKIM na lata 2009-2014.  

Podstawą  do opracowania Strategii były materiały i analizy statystyczne gromadzone 

i opracowane przez instytucje działające na terenie miasta i gminy Łosice, m.in. przez Urząd 

Miasta i Gminy Łosice, Starostwo Powiatowe w Łosicach, Powiatowy Urząd Pracy 

w Łosicach (PUP), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Komendę Powiatową 

Policji. 

Strategia przedstawia aktualną sytuację społeczną miasta i gminy, formułuje cele oraz 

wskazuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia pozytywnych wskaźników rozwoju 

społecznego, do minimalizacji i likwidacji problemów socjalno-społecznych jego 

mieszkańców. 

Opracowana strategia będzie podstawą do podejmowania bieŜących 

i długookresowych decyzji wpływających na poŜądane kierunki rozwoju, stymulacji zmian 

organizacyjnych i strukturalnych, kształtowania budŜetu, ukierunkowania programów 

gospodarczych, społecznych oraz mobilizacji społeczeństwa wokół najwaŜniejszych 

problemów rozwoju gminy i miasta. Strategia słuŜyć będzie więc jako punkt odniesienia dla 

działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych m.in. z zasobów środków własnych 

miasta i gminy oraz środków  zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. 
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1. Charakterystyka miasta i gminy Łosice 

 1.1. PołoŜenie miasta i gminy Łosice 

  

Miasto i gmina Łosice połoŜone są w mezoregionie Wysoczyzna Siedlecka w jego 

wschodniej części, który znajduje się w obrębie makroregionu Nizina Południowopodlaska. 

Teren gminy jest nizinny, przez który przepływa rzeka Toczna - lewobrzeŜny dopływ Bugu. 

Łosice stanowią lokalny węzeł komunikacji samochodowej. Zbiegają się tu trasy: Lublin - 

Białystok, Warszawa - Siedlce - Białystok, Warszawa - Janów Podlaski – Terespol. PołoŜenie 

na zbiegu szlaków komunikacyjnych sprzyja ponadlokalnym kontaktom gospodarczym. Przez 

północno - zachodnią część gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Hajnówka ze stacją 

w Niemojkach. Stanowi dogodny punkt wypadowy dla turystów udających się w pobliskie 

tereny nadbuŜańskie. 

Z innymi miastami Łosice dzieli odległość: 

• Warszawa – 120 km, 

• Lublin – 120 km, 

• Białystok – 130 km 

 

Rys. 1- Miasto i Gmina Łosice 
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Gmina Łosice jest gminą miejsko – wiejską w województwie mazowieckim. 

Administracyjnie przynaleŜy równieŜ do powiatu łosickiego, w skład którego wchodzi 6 gmin 

wiejskich. Gmina Łosice jest jedyną z gmin o charakterze miejsko – wiejskim w powiecie 

łosickim.  

Ogólnie zajmuje powierzchnię 121 km². Na obszarze gminy zamieszkuje 11 188 osób. 

Ośrodkiem gminy, wokół którego koncentruje się Ŝycie społeczne i gospodarcze jest miasto 

Łosice, którego powierzchnia wynosi 24 km².  Miasto Łosice jest zamieszkiwane przez 7 181 

osób (dane GUS na podstawie „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r.”) 

W skład gminy Łosice wchodzą następujące sołectwa: Biernaty Średnie, Chotycze, Chotycze 

Kolonia, Czuchleby, Dzięcioły, Jeziory, Łuzki, Meszki, Niemojki, Niemojki Stacja, 

Nowosielec, Patków, Patków- Prusy, Rudnik, Stare Biernaty, Szańków, Szańków Kolonia, 

Świniarów, Toporów, Woźniki, Zakrze.  

 

 1.2. Ludność i warunki demograficzne 

  

Społeczeństwo gminy i miasta stanowi istotny czynnik warunkujący moŜliwości          

i potrzeby rozwoju lokalnego. Decyduje ono o charakterze i składzie organów władzy 

samorządowej, przez co ma wpływ na system gospodarczy i kierunki strategii rozwoju. Z tego 

względu ocena sytuacji demograficznej jest jednym z czynników określających kierunki 

rozwoju miasta i gminy. 

Na początku 2009 r. miasto i gminę Łosice zamieszkiwało ogólnie 11556 osób, z tego 

7426 osób w mieście Łosice i 4130 na terenie gminy Łosice. Analizując dane statystyczne 

 z lat ubiegłych moŜemy stwierdzić, Ŝe liczba ludności zamieszkującej na terenie miasta, jak       

i gminy Łosice ma tendencję spadkową. Ukazuje to tabela poniŜej. 

Tabela 1- Liczba mieszkańców miasta i gminy Łosice 2005-2008 

Rok 

 

Liczba mieszkańców miasta 

Łosice 

Liczba mieszkańców gminy 

Łosice 

Ogół mieszkańców 

miasta i gminy 

Łosice 

2005 r. 7498 4201 11699 

2006 r. 7447 4188 11635 

2007 r. 7424 4173 11597 

2008 r. 7420 4146 11566 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Łosice 
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Przyczyn takiej sytuacji moŜna szukać m. in. w migracjach zewnętrznych 

spowodowanych poszukiwaniem pracy za granicą i niskim przyrostem naturalnym. Liczba 

noworodków i dzieci do lat 6 wynikająca z danych statystycznych poszczególnych grup 

wiekowych sporządzonych przez starostwo powiatowe na potrzeby wydania preparatów 

jodowych ukazuje nam jak problem niskiego przyrostu naturalnego przedstawia się na tle 

pozostałych gmin powiatu łosickiego.   

 

Tabela 2- Liczba noworodków i dzieci do lat 6 w powiecie łosickim 2008 r. 

 

Grupa ryzyka 

Zestawienie statystyczne poszczególnych grup wiekowych na potrzeby 

wojewódzkiego planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu 

Miasto i 

Gmina 

Łosice 

Gmina 

Huszlew 

Gmina 

Olszanka 

Gmina 

Platerów 

Gmina 

Sarnaki 

Gmina 

Stara 

Kornica 

Ogółem 

powiat 

 

1. 

Noworodki po 

urodzeniu i 

niemowlęta do 

3 mies. Ŝycia 

 

 

25 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

23 

 

 

84 

 

2. 

Noworodki 

powyŜej 3 mies. 

Ŝycia i do 2 r. 

Ŝycia 

 

285 

 

91 

 

82 

 

155 

 

 

64 

 

137 

 

814 

 

3. 

Dzieci powyŜej 

2 r.  Ŝycia do 6 

lat 

 

408 

 

127 

 

129 

 

193 

 

 

154 

 

210 

 

1221 

Źródło:  Dane statystyczne poszczególnych grup wiekowych w celu wydania preparatów jodowych     
powiat łosicki, sierpień 2008 

 

 

Ogółem liczba noworodków i dzieci do lat 6 w porównaniu do innych gmin nie 

przedstawia się najgorzej, jednakŜe w porównaniu do ogólnej liczby mieszkańców w mieście 

i gminie Łosice wskazuje na problem starzenia się społeczeństwa. Liczba noworodków            

i niemowląt do 3 miesiąca Ŝycia stanowi ok. 0,2% ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast 

liczba dzieci do lat 6 stanowi niecałe 6% ogólnej liczby mieszkańców na terenie miasta           

i gminy Łosice. Problem ten pokazuje równieŜ tabela poniŜej zawierająca dane na temat 

liczby osób urodzonych w latach 2006 – 2009 na dzień 2009.02.13 na terenie miasta i gminy 

Łosice: 
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Tabela 3-Liczba urodzeń na terenie miasta i gminy Łosice 2006-2009 

Rok 

 

Liczba osób urodzonych 

2006 r. 123 

2007 r. 107 

2008 r. 119 

2009 r. 24 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Łosice 
 

Dane demograficzne miasta i gminy Łosice na tle powiatu łosickiego przedstawiają się 

następująco: 

Tabela 4- Struktura liczby ludności gmin powiatu łosickiego2008 r. 

Miasto i Gmina Powierzchnia 

gminy w h.  

Dzieci 

0 -18 

Kobiety powyŜej 

18> 

MęŜczyźni 

powyŜej 18> 

Razem  

Miasto i Gmina  

Łosice 

 

12122 

miasto gmina miasto gmina miasto gmina  

10309 
 

792 

 

 

487 

 

3066 

 

1581 

 

2774 

 

1605 

Gmina Huszlew  

11761 

 

711 

 

1224 

 

1205 

 

 

3140 

Gmina Olszanka 

 

 

8761 

 

784 

 

1203 

 

1285 

 

3236 

Gmina Platerów  

12897 

 

1143 

 

2084 

 

2122 

 

 

5349 

Gmina Sarnaki 

 

 

19730 

 

1030 

 

2101 

 

2143 

 

 

5274 

Gmina Stara 

Kornica 

 

 

11759 

 

1264 

 

1986 

 

1931 

 

 

5181 

Źródło: Dane demograficzne powiatu łosickiego (stan na 31-12-2008 r.) 

 

Z danych tych wynika równieŜ gęstość zaludnienia miasta i gminy Łosice. Na terenie 

miasta Łosice wynosi ona 85 os./km2 i jest wyŜsza od gęstości zaludnienia pozostałych gmin 

na terenie powiatu łosickiego. Wynika to głównie z tego, iŜ gmina ma charakter miejsko- 

wiejski, a Łosice są miastem stanowiącym centrum społeczne i gospodarcze powiatu.   
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Ogólnie statystyka mieszkańców wg wieku i płci na terenie miasta i gminy Łosice 

przedstawia się następująco:  

Tabela 5- Statystyka mieszkańców miasta i gminy Łosice wg wieku i płci 

Przedział wiekowy 

 

MęŜczyzn Kobieta Ogółem 

0-2 170 147 317 

3 45 68 113 

4-5 100 105 205 

6 48 60 108 

7 61 62 123 

8-12 316 292 608 

13-15 226 241 467 

16-17 187 174 361 

18 116 107 223 

19-65 3834  3834 

19-60  3539 3539 

>65 546  546 

>60  1112 1112 

ogółem 5649 5907 11556 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Łosice 

 
Analiza przedziałów wiekowych ludności miasta i gminy Łosice pozwala na 

stwierdzenie, iŜ najliczniej reprezentowaną grupą są osoby w wieku produkcyjnym, zarówno 

w przypadku kobiet, jak i męŜczyzn. Rosnąca liczba osób w wieku produkcyjnym, przy 

malejącej liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym powoduje, iŜ z roku na rok 

społeczeństwo miasta i gminy Łosice będzie stawało się coraz starsze, co moŜe rodzić wzrost 

wydatków na opiekę społeczną. Zjawisko wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym przy 

jednoczesnym spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym byłoby zjawiskiem 

korzystnym w przypadku, gdyby podaŜ pracy w gminie była wystarczająca. JednakŜe 

występujące na terenie miasta i gminy zjawisko bezrobocia sprawia, Ŝe coraz większy jest 

popyt na pracę , niepokój i niezadowolenie społeczne.  

 

1.3. Gospodarka 

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Łosice 

jest duŜa. Wśród zarejestrowanych firm są zarówno takie, które zatrudniają od 1 do 5 osób, 

jak i zatrudniające powyŜej 50 osób. Wśród największych i najbardziej liczących się              

w Łosicach i na terenie gminy firm funkcjonujących na rynku moŜemy wyróŜnić zakłady 
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produkcyjno- usługowo- handlowe: Zakład Podzespołów Indukcyjnych „POLFER S.A.” 

zajmujący się produkcją elementów do sprzętu elektrotechnicznego, Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A Sp. z o. o.” zajmujące się 

skupem, przetwórstwem i handlem produktami mlecznymi, Warszawska Fabryka Sprzętu 

Spawalniczego „PERUN Sp. z o. o.” produkująca gazowy sprzęt spawalniczy, 

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łosicach, Łosickie 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „KOM- GAZ Sp. z o. o.” prowadzące 

działalność związaną z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, remontami, wywozem 

śmieci, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe- Usługowe „WOKAS” Kopalnie Torfu  

Sp. z o. o., a takŜe „Carfi Polska” sp. z o. o., zajmująca się produkcją elementów z tworzyw 

sztucznych.        

Z danych Urzędu Miasta i Gminy Łosice wynika, Ŝe liczba podmiotów, które 

rozpoczynają działalność gospodarczą w ostatnich latach jest równieŜ duŜa. Pokazuje to 

liczba podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy, które dokonały w latach 2005-

2008 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w poszczególnych branŜach. 
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Wykres 1-Liczba podmiotów gospodarczych wg kategorii działalności gospodarczej w 

mieście i gminie Łosice 2005-2008 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Łosice 

 

2005 2006 2007 2008

rolnictwo, łowiectwo,rybołóstwo 0 2 0 1

działalność produkcyjna 6 13 10 11

zaopatrzenie w en. elek., gaz, 

wodę
0 0 0 0

budowlane 6 17 17 22

pozostała działalność 

gospodarcza
13 26 33 39

handel 24 27 44 45

hotele i restauracje 0 0 1 1

transport, łączność 9 11 16 8

pośrednictwo finansowe 1 5 2 10

obsługa nieruchomości 2 7 2 4

administracja publiczna i obrona 

narodowa
0 0 0 0

edukacja 3 3 4 7

ochrona zdrowia i opieka socjalna 8 7 7 16
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Jak wynika z powyŜszej tabeli liczba podmiotów gospodarczych dokonuj

do ewidencji działalności gospodarczej z ka

i najbardziej rozwiniętymi rodzajami prowadzonej działalno

i gminy Łosice są: handel, działalno

i transport. Ze względu na rolniczy charakter gminy Łosice wa

takŜe obsługa rolnictwa.  

Gospodarka w gminie Łosice opiera si

stroną naszej gminy. Na jej terenie znajduje si

dominują gospodarstwa małe o powierzchni do 1 hektara.

gospodarstwa średnie o powierzchni od 5 do 7 hektarów. Struktur

podstawie ilości gospodarstw o danej powierzchni na terenie miasta i gminy Łosice 

przedstawia tabela poniŜej. 

 

Wykres 2- Liczba gospodarstw

Źródło: Urz
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szej tabeli liczba podmiotów gospodarczych dokonują

ci gospodarczej z kaŜdym rokiem jest coraz wyŜsza. Dominuj

tymi rodzajami prowadzonej działalności gospodarczej na terenie miasta 

: handel, działalność usługowa i produkcyjno- przemysłowa, budownictwo

du na rolniczy charakter gminy Łosice waŜną gałęzią gospodarki jes

Gospodarka w gminie Łosice opiera się głównie na rolnictwie. Rolnictwo jest mocn

naszej gminy. Na jej terenie znajduje się ponad 2619 gospodarstw rolnych. W

 gospodarstwa małe o powierzchni do 1 hektara. DuŜą grupę stanowi

rednie o powierzchni od 5 do 7 hektarów. Strukturę gospodarstw rolnych na 

ci gospodarstw o danej powierzchni na terenie miasta i gminy Łosice 

Liczba gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Łosice według powierzchni

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Łosice 
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szej tabeli liczba podmiotów gospodarczych dokonujących wpisu 

sza. Dominującymi    

ci gospodarczej na terenie miasta 

przemysłowa, budownictwo  

 gospodarki jest 

Rolnictwo jest mocną 

ospodarstw rolnych. Wśród nich 

 stanowią równieŜ 

 gospodarstw rolnych na 

ci gospodarstw o danej powierzchni na terenie miasta i gminy Łosice 

rolnych na terenie miasta i gminy Łosice według powierzchni 

 

2
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Na terenie gminy Łosice dominuj

Są to przede wszystkim gleby piaskowe ró

i pseudobielicowe. Wśród uŜytków zielonych dominuj

powiatu łosickiego gmina Łosice posiada najlepsze gleby w porównaniu do innych gmin.  

 

1.4. Bezrobocie 

 

         Bezrobotnym zgodnie z definicj

jednocześnie zdolna i gotowa do jej podj

niezatrudniona, nie prowadząca działalno

zarobkowej). Bezrobocie jest natomiast zjawis

ludzi zdolnych do pracy i deklaruj

zatrudnienia z róŜnych powodów. Z informacji Powiatowego Urz

wynika, iŜ obecnie na terenie miasta Łosice jes

tym 254 męŜczyzn i 193 kobiet), a na terenie gminy Łosice 228 osób bezrobotnych (123 

męŜczyzn i 105 kobiet). Bezrobocie jest wi

wiejskich. W stosunku do ogólnej l

z terenu powiatu łosickiego (1766 osób) liczba osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 

Łosice stanowi prawie 38%. 

   Liczba osób pozostających bez pracy rosła do roku 2002. W kolejnych latach nast

systematyczny spadek liczby osób bezrobotnych (zarówno kobiet, jak i m

miały wpływ m.in. wzrost gospodarczy, szybki rozwój przedsi

miejsc pracy, realizacja projektów wspieraj

za granicą. Spadek liczby bezrobotnych w tym okresie przedstawia tabela poni

Wykres 3- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg płci w PUP Łosice 2000
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nie gminy Łosice dominują gleby średnie o przewadze klasy bonitacyjnej IV. 

 to przede wszystkim gleby piaskowe róŜnych typów genetycznych oraz 

ytków zielonych dominują gleby słabe V i VI klasy. Na terenie 

powiatu łosickiego gmina Łosice posiada najlepsze gleby w porównaniu do innych gmin.  

Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale 

nie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu

ca działalności gospodarczej i nie wykonująca innej pracy 

zarobkowej). Bezrobocie jest natomiast zjawiskiem społecznym polegającym na tym, i

ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego 

nych powodów. Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach 

 obecnie na terenie miasta Łosice jest zarejestrowanych 447 osób bezrobotnych (w 

czyzn i 193 kobiet), a na terenie gminy Łosice 228 osób bezrobotnych (123 

czyzn i 105 kobiet). Bezrobocie jest więc bardziej odczuwalne w mieście , niŜ na terenach 

wiejskich. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łosice

z terenu powiatu łosickiego (1766 osób) liczba osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 

cych bez pracy rosła do roku 2002. W kolejnych latach nast

ematyczny spadek liczby osób bezrobotnych (zarówno kobiet, jak i męŜczyzn)

miały wpływ m.in. wzrost gospodarczy, szybki rozwój przedsiębiorstw, tworzenie nowych 

miejsc pracy, realizacja projektów wspierających przedsiębiorczość, a takŜe wyjazdy do pr

Spadek liczby bezrobotnych w tym okresie przedstawia tabela poniŜej:

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg płci w PUP Łosice 2000-2008 r. 

Źródło: PUP Łosice 
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rednie o przewadze klasy bonitacyjnej IV. 

nych typów genetycznych oraz bielicowe              

 gleby słabe V i VI klasy. Na terenie 

powiatu łosickiego gmina Łosice posiada najlepsze gleby w porównaniu do innych gmin.   

ca bez pracy, ale 

cia w pełnym wymiarze czasu (osoba 

ąca innej pracy 

cym na tym, iŜ część 

cia nie znajduje faktycznego 

du Pracy w Łosicach 

t zarejestrowanych 447 osób bezrobotnych (w 

czyzn i 193 kobiet), a na terenie gminy Łosice 228 osób bezrobotnych (123 
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iczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łosice 

z terenu powiatu łosickiego (1766 osób) liczba osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 

cych bez pracy rosła do roku 2002. W kolejnych latach nastąpił 

ęŜczyzn) na co 

biorstw, tworzenie nowych 

e wyjazdy do pracy 

Ŝej: 

MęŜczyźni Kobiety
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W porównaniu do pozostałych gmin w powiecie łosickim widać, iŜ tendencja 

spadkowa liczby osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy Łosice jest szczególnie 

widoczna. Przedstawia to tabela: 

 

Wykres 4- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według gmin w PUP Łosice 2000-2008 r. 

Źródło: PUP w Łosicach 

 

Ostatnie dane liczbowe wskazują jednak na to, iŜ problem bezrobocia nie został 

wyeliminowany, a sytuacja gospodarcza ma ogromny wpływ na tendencje na rynku pracy. 

Dane statystyczne PUP w Łosicach na koniec kwartału 2009 r. wskazują na to, iŜ poziom 

bezrobocia znowu wzrasta. Szczególnie dotyczy to osób z wykształceniem poniŜej średniego   

i bez kwalifikacji zawodowych, a takŜe mieszkańców miasta. 

Wykres 5- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie X 2008- III 2009 r. 

Źródło: PUP w Łosicach 
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Widoczne jest to równieŜ na podstawie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w danym miesiącu w okresie ostatnich kilku miesięcy. Dane PUP z września 2008 r. 

wskazują równieŜ na to, iŜ najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych miasta i gminy Łosice 

stanowią osoby w wieku 25-34 lata (32,8%),  następnie bezrobotni w wieku 18-24 lata 

(23,6%) oraz bezrobotni w wieku 45-54 lata (20,7%). Najmniej liczną grupę stanowią 

natomiast osoby bezrobotne w wieku 60-64 lata (1,4%). Biorąc pod uwagę wykształcenie 

najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niŜszym niŜ 

gimnazjalne (28,1%), zasadniczym zawodowym (26%) i policealnym i średnim zawodowym 

(22,7%). Najczęściej występującymi zawodami wśród bezrobotnych z miasta i gminy Łosice 

(poza osobami bez zawodu) są natomiast zawody montera podzespołów i zespołów 

elektronicznych, asystenta ekonomicznego (technika ekonomisty), technika mechanika, 

technika rolnika i sprzątaczki.  

 

 1.5. Infrastruktura techniczna  

 

Na infrastrukturę techniczną miasta i gminy Łosice składa się sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków, drogi i komunikacja, elektroenergetyka  

i telekomunikacja.  

Z informacji Łosickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego 

„Kom- Gaz sp. z o. o.” wynika, iŜ miasto i gmina jest prawie w całości zwodociągowana (za 

wyjątkiem wsi Jeziory i Szańków). Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie miasta       

i gminy Łosice wyglądają następująco: 

 

Tabela 6- Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy Łosice 2005-2008 

 

 

L.p. 

 

Miasto Łosice Gmina Łosice 

Rok Długość 

sieci w 

km 

Ilość 

przyłącz 

Liczba osób 

korzystających 

Długość 

sieci w 

km 

Ilość 

przyłącz 

Liczba osób 

korzystających 

1. 2005 31,6 1284 ~~4494 77,4 936 ~~3276 

2. 2006 31,6 1359 ~~4756 77,4 936 ~~3276 

3. 2007 33,9 1370 ~~4795 77,4 941 ~~3293 

4. 2008 34,5 1410 ~~4935 80,5 981 ~~3432 

Źródło: „Kom- Gaz Sp. z o. o.” w Łosicach 
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Na podstawie powyŜszych danych widać, iŜ w ostatnich latach wzrosła liczba osób 

przyłączonych i liczba osób korzystających z sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy 

Łosice. Wzrosła równieŜ długość sieci wodociągowej. W najbliŜszym czasie planowane są 

inwestycje związane z budową sieci wodociągowej na nowopowstających osiedlach 

mieszkaniowych w Łosicach.  

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne jest za dostarczanie wody dla odbiorców, 

odprowadzanie ścieków od odbiorców i ich oczyszczanie. Zakład posiada trzy ujęcia wody, 

które dostarczają wodę dla odbiorców z terenu miasta i gminy Łosice. Ogólnie długość sieci 

wodociągowej wynosi 112 km, a ilość przyłącz wodociągowych wynosiła pod koniec 2008 r. 

2311. Ścieki oczyszczane są na zmodernizowanej w ramach projektu „Modernizacja               

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łosice” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oczyszczalni ścieków              

o przepustowości 800 m3/ dobę (max. 1200 m3/ dobę). „Kom- Gaz” posiada oczyszczalnię 

mechaniczno- biologiczną opartą na technologii SBR. Oprócz tego na terenie gminy działają 

jeszcze 2 inne oczyszczalnie: mechaniczno- biologiczna Zakładów Mleczarskich „Laktopol” 

w Łosicach i mechaniczno- biologiczna Zakładu Podzespołów Indukcyjnych w Woźnikach.   

Na terenie gminy Łosice znajduje się składowisko odpadów, zarządzane przez 

Związek Komunalny „NieskaŜone Środowisko”, obejmujące gminę Łosice i gminy sąsiednie 

z terenu powiatu łosickiego. Realizuje ono program w zakresie segregacji odpadów w miejscu 

ich wytworzenia poprzez ustawianie w odpowiednich miejscach pojemników na szkło, papier 

i tworzywa sztuczne. Segregacja odpadów odbywa się teŜ bezpośrednio na składowisku 

odpadów na specjalnie zbudowanej do tego celu linii.  

Zaopatrzenie w energię na terenie miasta i gminy Łosice jest powszechne. Cały teren 

gminy jest pokryty siecią, która zapewnia dostawy energii do wszystkich miejscowości.       

W gospodarstwach domowych zuŜycie energii elektrycznej waha się w granicach 4,6 GW/h 

(na terenie całego powiatu łosickiego). Obiekty usługowe i przemysłowe posiadają źródła 

zasilające zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Usługi telekomunikacyjne dla miasta i gminy Łosice realizowane są przez operatorów 

zarówno sieci stacjonarnej, jak i komórkowej. W ostatnich latach wraz ze wzrostem 

popularności wzrasta dostępność usług internetowych i w gminie i mieście. Większość 

miejscowości ma dostęp do Internetu. Jednak ze względu na rozdrobnienie niektórych wsi, 

występuje problem dostępu do Internetu, telefonu stacjonarnego, a takŜe problem z zasięgiem  

sieci komórkowych.  
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Miasto i Gmina Łosice posiadają dobry układ komunikacyjny z obszarami 

zewnętrznymi, siecią dróg zarówno krajowych, powiatowych jak i gminnych. Ponadto          

w obszarze gminy występują drogi gospodarcze oraz drogi wewnętrzne.  

 

 1.6. Potencjał turystyczny i kulturalny 

 

Miasto i Gmina Łosice ma wiele walorów istotnych dla turystów: korzystne połoŜenie, 

bliskość do przejść granicznych. Posiada 9 sztuk domków letniskowych w najbliŜej połoŜonej 

miejscowości nadbuŜańskiej Serpelice słuŜące mieszkańcom Łosic i turystom. NaleŜą do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów NadbuŜańskich. 

Atrakcję turystyczną stanowią zabytki architektury: 

- neogotycki kościół pw. św. Zygmunta z roku 1909, wybudowany na miejscu 

zniszczonych kościołów drewnianych z zachowanym obrazem Matki BoŜej 

z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym z XVII wieku, w ołtarzu bocznym 

umieszczono odkryty i zrekonstruowany słynący cudami obraz Matki BoŜej 

Przeczystej, pochodzący z XVII wieku, 

- dawny klasztor księŜy komunistów tzw. Seminarium z pierwszej połowy 

XIX wieku 

- kościółek pw. św. Stanisława z 1845 roku pobudowany jako kaplica 

cmentarna 

- barokowa figurka przydroŜna z 1775 roku przy ulicy Kolejowej 

- kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach z 1905 roku 

- zespół dworski w Chotyczach i Toporowie 

Cały teren miasta i gminy Łosice jest bardzo zróŜnicowany pod względem wartości 

przyrodniczych. Znaczącą część całego obszaru gminy zajmują środowiska mocno 

przekształcone, gdzie dominują pola uprawne. Wśród nich znajduje się niewielka liczba lasów 

i zadrzewień. Laski śródpolne to najczęściej ubogie drągowiny sosnowe. Najbardziej cennymi 

środowiskami wodnymi są stawy rybne w Woźnikach i Rudniku znajdujące się w dolinie 

rzeki Tocznej. Stanowią ostoję wielu lęgowych i przelotnych gatunków ptaków. Na 

podmokłych łąkach spotkać moŜna dobrze zachowane, naturalne zespoły roślinne. Na terenie 

gminy, poza stawami rybnymi, niezwykle waŜną rolę odgrywają niewielkie zbiorniki wodne, 

zarówno te o naturalnym charakterze, jak równieŜ sztuczne. Stanowią one bardzo waŜne 

miejsca dla rozrodu wielu gatunków płazów. Charakterystycznym elementem są wyniesienia 
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terenu, które w wielu miejscach zostały zamienione na Ŝwirownie, stanowiące bardzo ciekawe 

siedliska wielu sucho – i ciepłolubnych zwierząt oraz roślin.  

Najbardziej urozmaicona jest wschodnia część gminy, gdzie znajduje  

się więcej terenów podmokłych oraz obszarów leśnych. Spotkać tu moŜna częściej duŜe 

gatunki ssaków; sarny, dziki, lisy czy teŜ od czasu do czasu wędrujące łosie. W lasach 

występują teŜ ciekawe i jedne z największych w Polsce gatunki motyli dziennych. Dla 

przyrodników cały urozmaicony obszar gminy moŜe słuŜyć jako poligon doświadczalny dla 

róŜnego rodzaju badań i obserwacji. Nie sposób opisać bogactwa i róŜnorodności całej 

przyrody, która jest niezwykle bogata, ale często bezmyślnie niszczona. 

 

 1.7. Bezpieczeństwo publiczne 

  

Za stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Łosice odpowiedzialna 

jest Komenda Powiatowa Policji w Łosicach. Rejon miasta i gminy jest obsługiwany przez 

dwóch dzielnicowych, wspieranych przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolu Interwencyjnego, 

Ogniwo Ruchu Drogowego oraz Prewencję Kryminalną. W celu zapobieŜenia ewentualnym 

zjawiskom kryminalnym i patologiom społecznym dzielnicowy stara się dotrzeć do kaŜdej 

rodziny, rozpoznawać problemy, prowadzić pogadanki na temat prawidłowego 

zabezpieczenia mienia, a w razie potrzeby udzielać porad prawnych..  

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Łosicach wynika, iŜ w 2008 r. na terenie 

miasta i gminy Łosice zaistniały 263 zdarzenia przestępcze, w tym 51 kradzieŜy i 28 

kradzieŜy z włamaniem, zatrzymano 60 nietrzeźwych kierujących, jak równieŜ zanotowano 

inne przestępstwa. Niepokojącym zjawiskiem jest takŜe narkomania wśród nieletnich 

(stwierdzono 27 tego typu czynów karalnych) i czyny karalne popełnione przez nieletnich  

(2 kradzieŜe, oszustwo, osiągniecie korzyści majątkowej, prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości , uszczerbek na zdrowiu). Mapa kategorii przestępstw na terenie miasta i gminy 

Łosice przedstawia się następująco: 
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Wykres 6- Ilość przestępstw wg kategorii przestępstwa na terenie miasta i gminy Łosice 2008  

 

       

Źródło: KPP w Łosicach 

 

Oprócz wyŜej pokazanych przestępstw na terenie miasta i gminy Łosice w 2008 r. 
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Wykres 7- Liczba przest
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4 przestępstwa przeciw Ŝyciu i 56 przeciw zdrowiu. Znacznie wzrosła natomiast ilo

interwencji przeprowadzonych na terenie powiatu łosickiego w porównaniu z latami 

ubiegłymi. Widać to na wykresie:

Wykres 8- Ilość interwencji przeprowadzonych na terenie powiatu łosickiego 2003

0

100

200

300

400

500

600

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2003 r.2004 r.2005 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice na lata 2009 

Liczba przestępstw w powiecie łosickim 2003-2008 r. 
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Dane pokazują równieŜ, iŜ w I kwartale 2009 r. przeprowadzono juŜ 259 interwencji 

na terenie miasta Łosice i 365 interwencji na obszarach wiejskich terenu powiatu 

łosickiego. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach w ramach swoich kompetencji 

prowadzi działania zmierzające do ograniczenia wyŜej wymienionych zjawisk. W ramach 

realizacji programu „Bezpieczny Powiat”, dostosowanego do Rządowego Programu 

„Razem Bezpieczniej” określono następujące obszary działań: 

- ochrona dzieci i młodzieŜy 

- ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligańskich i wandalizmu 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 

domowej 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Dla eliminacji przemocy w rodzinie oraz naduŜywania alkoholu KPP w Łosicach realizuje 

procedurę Niebieskiej Karty (obecnie w 41 rodzinach), kieruje wnioski o leczenie 

odwykowe do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymuje stałą 

współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS w Łosicach i Sądami. 

Za ochronę porządku publicznego na terenie miasta i gminy Łosice odpowiedzialna 

jest równieŜ StraŜ Miejska. Do jej głównych zadań naleŜy w szczególności: ochrona 

spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu 

drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie  

z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i Ŝycia obywateli, usuwaniu 

awarii technicznych, skutków klęsk Ŝywiołowych, ochrona obiektów komunalnych  

i urządzeń uŜyteczności publicznej, współdziałanie z innymi organizacjami w ochronie 

porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. StraŜ Miejska inicjuje równieŜ  

i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a takŜe współdziała w tym zakresie  

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. W celu 

niwelowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta  

i gminy StraŜ Miejska współdziała z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Łosicach.        
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 1.8. Infrastruktura społeczna 

  

Na infrastrukturę społeczną miasta i gminy Łosice składa się zarówno oświata  

i wychowanie, działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna instytucji publicznych  

i organizacji pozarządowych, jak i słuŜba zdrowia.  

Na terenie miasta i gminy Łosice funkcjonuje obecnie 10 placówek oświatowych:  

3 przedszkola (Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2, Przedszkole 

Samorządowe w Niemojkach), 5 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła 

Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa w Chotyczach, Szkoła Podstawowa 

w Czuchlebach, Szkoła Podstawowa w Niemojkach), Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy, a takŜe Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. St. Moniuszki.       

Łączną liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Łosice 

przedstawia tabela. 
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Wykres 9- Ilość dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Łosice

Źródło: Zespół ds. O
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szczających do szkół na terenie miasta i gminy Łosice- 2004
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2004-2009 
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Analiza powyŜszej tabeli wskazuje na to, iŜ obecnie w szkołach i przedszkolach na 

terenie miasta i gminy Łosice uczy się 1555 dzieci. Z kaŜdym rokiem liczba ta zmniejsza się 

(za wyjątkiem dzieci uczęszczających do przedszkoli). Ma to związek ze zmniejszaniem się 

liczby urodzeń i niŜem demograficznym.  

Podmiotem odpowiedzialnym za oświatę, wychowanie i kulturę na terenie miasta  

i gminy Łosice jest Zespół do Spraw Oświaty, Wychowania i Kultury przy Urzędzie Miasta  

i Gminy Łosice. Do jego zadań naleŜy m. in.:  prowadzenie obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu Miasta  

i Gminy Łosice, zapewnienie warunków działania szkoły i  przedszkola, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów 

szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, wyposaŜenie szkoły lub przedszkola  

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz 

wykonywanie innych zadań statutowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół  

i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, organizowanie wypłat 

pracowników szkół, przedszkoli i Zespołu, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej  

i finansowej z zakresu realizowanych zadań, współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli 

w zakresie dysponowania środkami określonymi w planie finansowym tych jednostek, 

opracowywanie i wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

współdziałanie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz organami nadzoru  

i kontroli działalności gminy w ramach obowiązujących przepisów i powierzonych 

kompetencji, realizacja budŜetu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy na finansowanie 

oświaty, realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza mających związek ze sprawami 

oświaty.  

Samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miasta i Gminy jest Łosicki 

Dom Kultury. Terenem działania ŁDK jest teren miasta i gminy Łosice. Celem Łosickiego 

Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 

potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju  

i za granicą. Według Statutu Łosickiego Domu Kultury do jego podstawowych zadań naleŜy 

m. in. organizowanie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie róŜnorodnych 

imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej 

i promocyjnej, kursów języków obcych, wydawanie czasopisma lokalnego „Gazeta Łosicka”, 

współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania 
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potrzeb kulturalnych mieszkańców, współpraca z kołami przyjaciół Łosickiego Domu 

Kultury, towarzystwami i fundacjami.  

Jednym z zadań jest równieŜ propagowanie czytelnictwa, za które odpowiada 

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach (posiadająca bogaty zbiór woluminów ze 

wszystkich dziedzin wiedzy- ok. 25 tysięcy)  i jej filia w Niemojkach (księgozbiór ok. 9 tys. 

Woluminów). WaŜnym zadaniem wynikającym ze Statutu jest równieŜ praca z młodzieŜą 

trudną, patologiczną poprzez prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

ŁDK realizując swoje zadania współpracuje z kołami przyjaciół, towarzystwami  

i fundacjami. NajwaŜniejsze z nich to organizacje pozarządowe takie jak: Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Łosickiej przy UMiG Łosice, Polskie Towarzystwo Sportowe Sprawni 

Razem, Koło Niewidomych w Łosicach,  Polski Czerwony KrzyŜ, a takŜe Łosickie 

Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS, którego celem jest pobudzanie aktywności lokalnej  

i współpraca na rzecz rozwoju lokalnego oraz łagodzenie skutków bezrobocia. 

Łosicki Dom Kultury czynnie uczestniczy w tworzeniu i odbiorze kultury oraz 

promocji uzdolnionej młodzieŜy. Działa przy nim wiele sekcji sprzyjających rozwijaniu się 

uzdolnień i zainteresowań, szczególnie ludzi młodych. Są to m. in. Zespół Taneczny 

„Aplauz”, Szkoła Tańców Przedszkolaków, Akademia Artystyczna „Art. Faktory”, Zespół 

Tańca Towarzyskiego „Alemana”, Sekcja Plastyczna, Sekcja BrydŜa Sportowego.  

W budynku ŁDK znajduje się równieŜ kino, w którym w 2008 r. odbyło się 170 seansów 

filmowych. 

Komórką Organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach działającą jako Ośrodek 

Aktywności Lokalnej jest Łosickie Centrum Informacji (ŁCI). Do jego głównych zadań 

naleŜy m. in. udostępnianie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, organizowanie 

warsztatów pomagających odnaleźć się na rynku pracy, opracowywanie programów 

szkoleniowych na potrzeby lokalnego rynku pracy, organizowanie dla klientów ŁCI 

konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem PUP, aktywna współpraca  

z lokalnymi pracodawcami, przygotowywanie i opracowywanie materiałów promujących 

miasto  gminę. We wszystkich tych zadaniach ŁCI współpracuje z innymi instytucjami  

i organizacjami na terenie miasta i gminy Łosice.    

Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta i gminy Łosice wykonywane są  

w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej (opieki w systemie lekarza rodzinnego, 

medycyny szkolnej, opieki stomatologicznej), specjalistycznej opieki zdrowotnej, a takŜe 

hospitalizacji osób wymagających całodobowych świadczeń diagnostycznych i leczniczych. 

Oprócz tego pielęgniarki w gabinetach szkolnych pełnią główną rolę w profilaktycznej opiece 
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zdrowotnej nad uczniami. Na terenie miasta i gminy działa kilka zakładów opieki zdrowotnej. 

NajwaŜniejsze z nich to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap", NZOZ ,,RAD – 

MED”, NZOZ Poradnia Lekarska "OPTIMA", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Rejonowa i Przychodnia ,,Zdrowie” w Łosicach. Hospitalizacja osób 

wymagających całodobowych świadczeń specjalistycznych odbywa się w Szpitalu 

Powiatowym w Łosicach w czterech podstawowych oddziałach: wewnętrznym, 

chirurgicznym, dziecięcym, rehabilitacji i ZOL. 
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2. Diagnoza problemów społecznych miasta i gminy Łosice 

2.1. System pomocy społecznej 

 

Pomoc społeczna, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) jest instytucją polityki społecznej państwa, 

mającą na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji 

Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i moŜliwości. Wspiera ona osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 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.  

Pomoc społeczna w szczególności udzielana jest osobom i rodzinom dotkniętym 

ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 

cięŜką chorobą, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, przemocą w rodzinie, 

potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradnością w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brakiem umiejętności  

w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- 

wychowawcze,  trudnościami w integracji cudzoziemców (uchodźców), trudnościami  

w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmem lub narkomanią, 

zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową, klęską Ŝywiołową lub ekologiczną.  

Zadania pomocy społecznej (zadania własne gminy, zadania własne o charakterze 

obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz  zlecone przez 

Burmistrza Miasta i Gminy zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 

terenie miasta i gminy Łosice realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

utworzony na podstawie uchwały Nr XII/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łosicach 

z dnia 19  kwietnia 1990 r. i działający na podstawie obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa oraz Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr XX/117/04 Rady 

Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 29 października 2004 r. Do zadań ośrodka pomocy 

społecznej naleŜy m. in.:  

- prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej 
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- bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych) 

- aktywizowanie środowiska lokalnego 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdziała  

z prowadzącymi na jego terenie działalność organizacjami społecznymi, szkołami, 

Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Kościołem Katolickimi i innymi 

Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi  

i prawnymi. 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej ulega zmianom. Wynika to zarówno 

ze skali problemów społecznych na terenie miasta i gminy Łosice, jak równieŜ ze skali 

ubóstwa. Podstawową przesłanką do udzielenia pomocy jest kryterium dochodowe 

wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium to zostało ustalone na 

poziomie 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie. Niski 

poziom kwoty kryterium dochodowego zawęŜa liczbę potrzebujących i moŜe wypaczać skalę 

występującego ubóstwa. Osoby korzystające z pomocy społecznej to najczęściej osoby 

korzystające ze świadczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego,  

a takŜe osoby korzystające z rzeczowych form pomocy, tj. opłacenia posiłków szkolnych, 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegóły dotyczące liczby 

rodzin, osób w rodzinach, które zostały objęte pomocą, a takŜe formy udzielonej pomocy 

przedstawia tabela poniŜej.  
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Tabela 7- Liczba rodzin i formy udzielonej pomocy przez MGOPS w Łosicach 2006-2008 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formy pomocy 
 

Liczba 
osób, 

którym 
przyznan
o decyzją 
świadcze

nie 

 
 

Liczba 
osób w 

rodzinie 

Liczba 
osób, 

którym 
przyzna

no 
decyzją 
świadcze

nie 

 
 

Liczba 
osób w 

rodzinie 

Liczba 
osób, 

którym 
przyzna

no 
decyzją 
świadcze

nie 

 
 

Liczba 
osób w 

rodzinie 

Lp. Rok 2006 2007 2008 
1. Zasiłki stałe  27 52 30 58 29 54 

 
 
 

4.  
 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w 

miejscu 
zamieszkania dla 

osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
3 

5. Zasiłki okresowe - 
ogółem 

76 318 90 358 73 266 

6. w tym przyznane z 
powodu (z wiersza 2): 

bezrobocia 

 
61 

 
213 

 
81 

 
309 

 
60 

 
211 

7. Długotrwałej 
choroby 

3 21 1 9 4 18 

8. niepełnosprawności 12 84 8 40 9 37 

9. 
 

posiłek 393 913 390 1012 339 859 

10. w tym dzieci 
 

393 913 387 1007 335 853 

11. Usługi opiekuńcze 
 

32 32 31 31 25 28 

 
 

12. 

Zasiłki celowe na 
pokrycie wydatków 

powstałych w 
wyniku zdarzenia 

losowego 

 
 
2 

 
 
7 

 
 
3 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

14. Inne zasiłki celowe i 
w naturze ogółem 

276 947 267 872 228 732 

15. W tym zasiłki 
specjalne celowe 

47 172 66 205 65 197 

16. Praca socjalna 
 

 534  557  528 

Źródło: MGOPS w Łosicach 
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   Jak wynika z powyŜszej tabeli najbardziej popu

formą pomocy społecznej jest świadczenie pieni

przyznawane zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej osobom samotnie gospodaruj

i rodzinom w celu zaspokojenia niezb

części lub całości kosztów zakupu Ŝ

przedmiotów uŜytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak

kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy mo

poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, kl

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczaj

kryterium dochodowe. Popularną form

w formie opłacania posiłków szkolnych. Wynika to z 

w zakresie doŜywiania o 150% kwoty 

korzystać z takiej formy pomocy. Głównym odbiorc

się w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Łosice. 

przyznanych świadczeń pienięŜnych i niepieni

w rodzinach, które zostały objęte danym rodzajem

diagramy.  

Wykres 10- Ilość i rodzaj przyznanych 

MGOPS w Łosicach w 2006 r.

Źródło: MGOPS w Łosicach

 

zasiłki celowe (w tym specjalne)

zasiłki okresowe

zasiłki stałe

posiłek

usługi opiekuńcze (w tym 
specjalistyczne)
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Ŝszej tabeli najbardziej popularną i najbardziej preferowan

świadczenie pienięŜne w postaci zasiłku celowego. Jest ono 

ą o pomocy społecznej osobom samotnie gospodaruj

i rodzinom w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie 

ci kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy, niezb

ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak

Zasiłek celowy moŜe być równieŜ przyznany osobom i rodzinom, które 

poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej, a tak

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczaj

ą formą pomocy jest teŜ równieŜ świadczenie niepieni

w formie opłacania posiłków szkolnych. Wynika to z podwyŜszonej ustawą Pomo

kwoty kryterium dochodowego osób i rodzin, które mog

Głównym odbiorcą tego rodzaju świadczeń są dzieci ucz

wiatowych na terenie miasta i gminy Łosice. Ogólnie struktur

ęŜnych i niepienięŜnych na podstawie ogólnej liczby osób 

ęte danym rodzajem świadczenia za ostatnie lata przedstawiaj

 i rodzaj przyznanych świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych przez 

MGOPS w Łosicach w 2006 r.  

Źródło: MGOPS w Łosicach 

46%

13%

2%

37%

2%

2006 r.zasiłki celowe (w tym specjalne)
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 i najbardziej preferowaną 

ne w postaci zasiłku celowego. Jest ono 

 o pomocy społecznej osobom samotnie gospodarującym  

ści na pokrycie 

Ŝy, niezbędnych 

ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a takŜe 

nany osobom i rodzinom, które 

ywiołowej lub ekologicznej, a takŜe  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających 

wiadczenie niepienięŜne  

 Pomoc państwa 

kryterium dochodowego osób i rodzin, które mogą 

ą dzieci uczące 

Ogólnie strukturę 

na podstawie ogólnej liczby osób  

za ostatnie lata przedstawiają 

ęŜnych przez 
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Wykres 11- Ilość i rodzaj przyznanych 

MGOPS w Łosicach 

Źródło: MGOPS w Łosicach

 

 

Wykres 12- Ilość i rodzaj przyznanych 

Źródło: MGOPS w Łosicach

 

 

zasiłki celowe (w tym specjalne)

zasiłki okresowe

zasiłki stałe

posiłek

usługi opiekuńcze (w tym 
specjalistyczne)

zasiłki celowe (w tym specjalne)

zasiłki okresowe

zasiłki stałe

posiłek

usługi opiekuńcze (w tym 
specjalistyczne)
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 i rodzaj przyznanych świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych przez 

MGOPS w Łosicach w 2007 r. 

Źródło: MGOPS w Łosicach 

 i rodzaj przyznanych świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych przez MGOPS w 

Łosicach w 2008 r. 

Źródło: MGOPS w Łosicach 

43%

14%

2%

40%

1%

2007 r.zasiłki celowe (w tym specjalne)

43%

12%

3%

40%

2%

2008 r.zasiłki celowe (w tym specjalne)
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ęŜnych przez 

nych przez MGOPS w 
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Liczba osób w rodzinach obj

w ostatnich latach nieznacznie spadła

pienięŜnego uzaleŜnione jest od spełnienia kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej, jak równie

społecznej. W przypadku zasiłku okresowego

problemu, jakimi powinna być dotkni

niepełnosprawność, bezrobocie, moŜ

z innych systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku zasiłku okresowego 

i niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolno

zasiłku stałego). Zmniejszyła się równie

opłacenia posiłków szkolnych.  Z tej formy pomocy korzysta obecnie

i gminy Łosice 277 uczniów (79 uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, 70 osób 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach, 14 uczniów RCKU w Łosicach, 69 uczniów 

w Zespole Oświatowym w Niemojkach, 11 dzieci ucz

w Łosicach, 12 uczniów uczęszczają

Podstawowej w Chotyczach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Czuchlebach, 4 osoby 

w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

którym przyznano decyzją taki rodzaj 

  

Wykres 13- Liczba osób, którym przyznano 

   

Źródło: MGOPS w Łosicach
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iczba osób w rodzinach objętych pomocą w formie świadczeń pieni

w ostatnich latach nieznacznie spadła. Wynika to z tego, iŜ przyznanie ś

nione jest od spełnienia kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 

społecznej, jak równieŜ istnienia określonej w/w ustawą dysfunkcji

społecznej. W przypadku zasiłku okresowego i stałego ustawa określa szczegółowe rodzaje 

ć dotknięta osoba lub rodzina (długotrwała choroba, 

moŜliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku zasiłku okresowego 

 do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy w przypadku 

ę równieŜ liczba rodzin, które korzystają z pomocy w formie 

Z tej formy pomocy korzysta obecnie na terenie miasta 

(79 uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, 70 osób 

w Łosicach, 14 uczniów RCKU w Łosicach, 69 uczniów 

wiatowym w Niemojkach, 11 dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1

szczających do Przedszkola Nr 2 w Łosicach, 9 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Chotyczach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Czuchlebach, 4 osoby 

Wychowawczym w Łosicach). W poprzednich latach liczba 

 taki rodzaj świadczenia z pomocy przedstawia się nastę

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie posiłku 2004

Źródło: MGOPS w Łosicach 

2006
2007

2008

liczba osób którym przyznano 

decyzją świadczenie

w tym dla dzieci
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ń pienięŜnych  

 przyznanie świadczenia 

nione jest od spełnienia kryterium dochodowego ustalonego zgodnie  

lonej w/w ustawą dysfunkcji 

la szczegółowe rodzaje 

ta osoba lub rodzina (długotrwała choroba, 

ń do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku zasiłku okresowego  

 do pracy w przypadku 

 z pomocy w formie 

na terenie miasta  

(79 uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, 70 osób  

w Łosicach, 14 uczniów RCKU w Łosicach, 69 uczniów  

cych do Przedszkola Nr 1  

cych do Przedszkola Nr 2 w Łosicach, 9 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Chotyczach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Czuchlebach, 4 osoby  

w Łosicach). W poprzednich latach liczba osób, 

 następująco.     

wiadczenie w formie posiłku 2004-2008 

 

liczba osób którym przyznano 
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków pienięŜnych  

i pomocy rzeczowej za lata 2004-2008 przedstawia się następująco: 

 

Wykres 14- Liczba osób korzystających z pomocy MGOPS w Łosicach 2004-2008 

Źródło: MGOPS w Łosicach 

 

Na zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy społecznej tut. ośrodka miał 

wpływ przede wszystkim spadek liczby osób bezrobotnych. Wzrost gospodarczy, szybki 

rozwój przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy, realizacja projektów wspierających 

przedsiębiorczość, a takŜe wyjazdy do pracy za granicą miały duŜy wpływ na sytuację na 

lokalnym rynku pracy. Działania samorządu, słuŜb zatrudnienia, pośrednictwa pracy 

i poradnictwa zawodowego oraz liczne szkolenia – tzw. usługi rynku pracy oraz instrumenty 

rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staŜe, przygotowanie zawodowe, 

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje stanowisk pracy, 

prace społecznie uŜyteczne) spowodowały wzrost kwot wydatkowanych przez PUP  

w Łosicach środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na 

aktywizację bezrobotnych oraz zwiększenie się liczby osób objętych pomocą. 
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2.2. Mapa pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna organizowana przez Miejsko

w Łosicach skierowana jest głównie do osób i rodzin, które znajduj

Ŝyciowej spowodowanej jedną z przyczyn wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy 

społecznej. Najczęściej wymienianymi przyczynami udzielenia pomocy we wnioskach 

składanych przez klientów tut. o

długotrwała lub cięŜka choroba, niepełnosprawno

i bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dokładne 

dane przedstawia poniŜszy diagram.

 

Wykres 15- Przyczyny udzielania pomocy społecznej przez MGOPS w Łosicach wg ilo

 

Analizując dane dotyczące ilo

świadczeń pienięŜnych wynika, iŜ dominuj

Dotyczy ono przede wszystkim osób i rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego ustalonego przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Jest ono 

problemem, gdyŜ bieda przyczynia si

niewydolności wychowawczej rodzin, pojawia si

niepełnosprawno

długotrwała lub 
cięŜka choroba; 

141

bezradność w 
sprawach 

opiek. - wych 
i 

prowadzenia 
gosp. dom. ; 

132

przemoc w 
rodzinie; 19
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2.2. Mapa pomocy społecznej 

moc społeczna organizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne

w Łosicach skierowana jest głównie do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji 

ą z przyczyn wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy 

ciej wymienianymi przyczynami udzielenia pomocy we wnioskach 

nych przez klientów tut. ośrodka pomocy społecznej są ubóstwo, bezrobocie, 

ka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzy

ńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dokładne 

szy diagram. 

Przyczyny udzielania pomocy społecznej przez MGOPS w Łosicach wg ilo

rodzin- 2008 r. 

Źródło: MGOPS Łosice 

ące ilości rodzin, którym przyznano pomoc społeczną

nych wynika, iŜ dominującą przyczyną udzielenia pomocy jest ubóstwo. 

Dotyczy ono przede wszystkim osób i rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 

rium dochodowego ustalonego przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Jest ono 

 bieda przyczynia się do pogłębienia się patologii społecznych, wzrostu 

ci wychowawczej rodzin, pojawia się problem alkoholizmu, narkomanii, 

ubóstwo; 248

macierzy

bezrobocie; 187

niepełnosprawno
ść; 102

alkoholizm; 
44

narkomania; 3 trudno
przystosowaniu 

do 
zwolnieniu z 

karnego; 3

zdarzenia 
losowe; 5
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Pomocy Społecznej 

 w trudnej sytuacji 

 z przyczyn wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy 

ciej wymienianymi przyczynami udzielenia pomocy we wnioskach 

 ubóstwo, bezrobocie, 

, potrzeba ochrony macierzyństwa  

czych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dokładne 

Przyczyny udzielania pomocy społecznej przez MGOPS w Łosicach wg ilości 

 

ci rodzin, którym przyznano pomoc społeczną w formie 

 udzielenia pomocy jest ubóstwo. 

Dotyczy ono przede wszystkim osób i rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 

rium dochodowego ustalonego przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Jest ono 

 patologii społecznych, wzrostu 

 problem alkoholizmu, narkomanii, 

potrzeba 
ochrony 

macierzyństwa; 
5

trudności w 
przystosowaniu 

do Ŝycia po 
zwolnieniu z 

zakładu 
karnego; 3
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demoralizacji młodzieŜy, chuligaństwa i przestępczości.  

Osoby dotknięte ubóstwem mogą liczyć na róŜne formy pomocy oferowane przez 

ośrodek pomocy społecznej, Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, jak równieŜ instytucje 

pozarządowe. Z tego względu, iŜ UMiG w Łosicach posiada ograniczone zasoby 

mieszkaniowe, a w ostatnich latach liczba wniosków o wynajem mieszkania socjalnego 

znacznie przewyŜszała liczbę pozytywnych decyzji o przydziale mieszkań, co związane jest 

z niewielkimi moŜliwościami lokalowymi miasta- rodzinom i osobom , które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania umoŜliwiono opłacenie czynszu oraz 

innych wydatków mieszkaniowych. Taką formą pomocy jest np. dodatek mieszkaniowy, 

uzaleŜniony od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa 

domowego uzyskiwanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku  

o przyznanie dodatku. W 2008 r. wydano 2060 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób i rodzin korzystających z tej formy pomocy. 

Widać to na podstawie ilości przyznanych decyzją dodatków mieszkaniowych (w 2007 r. 

2577 decyzji, w 2006 r. 2736 decyzji). W ostatnich lata zmniejszyła się równieŜ ogólna kwota 

przyznanych dodatków mieszkaniowych. Widać to na wykresie: 

 

Wykres 16 - Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2008 r. 

 

Źródło: UMiG w Łosicach 
 

 

Osoby dotknięte ubóstwem mogą liczyć równieŜ na pomoc w formie Ŝywności. 

Pomoc taką zapewnia Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach we 

współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej- stowarzyszeniem charytatywnym, 
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którego celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie róŜnorodnych form pomocy 

osobom i rodzinom, które z róŜnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich 

problemów Ŝyciowych, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, 

samotnym, zagroŜonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do Ŝycia, ubogim  

i bezradnym. Celem PKPS jest równieŜ kształtowanie postaw społecznych sprzyjających 

bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź 

wspieranie takich działań. W 2008 r. w ramach współpracy MGOPS i PKPS pracownicy 

ośrodka pomocy rozprowadzili wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łosice 45 009 kg 

Ŝywności o łącznej wartości 96 853,23 zł (w tym m.in. mleko, ser Ŝółty, ser topiony, mąka, 

makaron, kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, musli, konserwy, dŜem). W/w 

pomoc trafiła do 554 rodzin liczących ogółem 2200 osoby, tj. 19% ogólnej liczby 

mieszkańców miasta i gminy.  

Bieda moŜe być zarówno przyczyną róŜnych dysfunkcji społecznych, jak i ich 

konsekwencją. Widać to na przykładzie bezrobocia, które powoduje, iŜ w szybkim czasie 

pojawiają się kłopoty finansowe rodziny i rodzi się konieczność szukania doraźnych metod 

poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Brak zatrudnienia wpływa nie tylko na ekonomiczną 

kondycję rodzin, ale takŜe na pozamaterialne kwestie Ŝycia rodzinnego. Przymusowe 

pozostawanie bez pracy i niemoŜność znalezienia ponownego zatrudnienia pozbawiają 

bezrobotnego poczucia własnej wartości i powodują niejednokrotnie niemoŜność 

podejmowania racjonalnych decyzji, pojawienie się u bezrobotnego apatii i zniechęcenia. 

Bezrobotni z powodu zmiany rozkładu czasu wolnego w ciągu dnia często sięgają po uŜywki, 

najczęściej z powodu stresu.  

Znaczną grupę wśród osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy Łosice stanowią 

osoby długotrwale bezrobotne i bez prawa do zasiłku. Wynikiem długotrwałego bezrobocia są 

zmiany w psychice bezrobotnych oraz izolacja społeczna. Bezrobocie staje się bowiem dla 

tych osób sposobem Ŝycia i cięŜka jest aktywizacja społeczno- zawodowa tych osób. Stwarza 

to zagroŜenie innymi dysfunkcjami społecznymi, zmniejsza szanse na znalezienie pracy,  

a tym samym powoduje degradację materialną i społeczną jednostek dotkniętych tym 

problemem oraz ich rodzin, co często prowadzi do społecznego wykluczenia.  

   Niepełnosprawność oraz długotrwała i cięŜka choroba to kolejna z przyczyn 

udzielania pomocy społecznej przez tut. ośrodek pomocy społecznej. Dotyka ona zarówno 

osoby młode, jak i starsze. Powoduje słabość, ograniczenia psychofizyczne uniemoŜliwiające 

pełnię fizycznego, psychicznego i duchowego funkcjonowania. Powoduje upośledzenie 

niektórych obszarów Ŝycia człowieka. Niepełnosprawność i choroba powoduje, iŜ 
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ęci tym problemem nie są w pełni sprawni i nie potrafi

swoich problemów Ŝyciowych. Oprócz tych problemów 

 liczne bariery: ekonomiczne, architektoniczne i środowiskowe, 
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DuŜa jest równieŜ liczba osób, którym udzielono pomocy pienięŜnej w formie zasiłku 

stałego, przyznawanego osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie niezdolnym 

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. W 2008 r. z tej formy pomocy 

skorzystało 29 osób (19 osób samotnie gospodarujących i 10 osób pozostających  

w rodzinach).  

Osoby dotknięte niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą są to często osoby 

starsze, które wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

Ŝyciowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia 

kontaktów z otoczeniem. Taki rodzaj pomocy jest świadczony przez tut. ośrodek pomocy 

społecznej w formie usług opiekuńczych. Z tej formy usług w 2008 r. skorzystało 25 osób. 

Obecnie MGOPS w Łosicach świadczy równieŜ specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, którym 

nie moŜna zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obecnie ośrodek pomocy społecznej posiada  

3 podopiecznych, którym przyznano decyzją świadczenie w takiej formie.  

Do głównych problemów osób starszych naleŜą m. in. samotność, choroba, 

inwalidztwo, Ŝycie w ubóstwie i poczucie nieprzydatności. Wskazują one na marginalizację 

osób starszych jako zbiorowości w społeczeństwie, eliminowanie ich z aktywnego Ŝycia 

zawodowego i społecznego w momencie przekroczenia wieku emerytalnego. Niskie dochody 

osób starszych sprawiają, Ŝe osoby w starszym wieku naleŜą do najbiedniejszej warstwy 

społecznej i są częstymi klientami pomocy społecznej, uzyskującymi świadczenia, głównie  

z powodu choroby i niepełnosprawności.  

Kolejną przyczyną udzielenia pomocy społecznej przez tut. ośrodek pomocy 

społecznej są problemy w rodzinie, głównie przemoc w rodzinie i bezradność w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rodzina 

dysfunkcyjna to taka, która nie spełnia podstawowych zadań: nie zapewnia odpowiedniego 

klimatu emocjonalnego, potrzeb materialnych i duchowych, nie daje zaplecza dla 

zaspokojenia potrzeb psychicznych. Związane jest często z istnieniem innych problemów 

społecznych (bezrobocie, alkoholizm, narkomania), z jakim boryka się współczesna rodzina.  

        Zjawiska patologii w rodzinach nie są do końca rozpoznane, poniewaŜ wiele 

aktów przemocy domowej nigdy nie wychodzi na jaw. Ludzie niechętnie mówią  
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o występujących w swojej rodzinie negatywnych zjawiskach. Często idealizują obraz własnej 

rodziny, chętniej mówią o tych aspektach Ŝycia rodzinnego, które są świadectwem 

małŜeńskiego sukcesu, a swoje domowe poraŜki starają się ukryć lub powierzają tylko 

zaufanej osobie. Świadomość występowania takiej postawy wobec rodzinnych dramatów 

skłania do przypuszczeń, Ŝe prawdziwy zasięg róŜnego rodzaju konfliktów rodzinnych,  

a takŜe przemocy moŜe być większy, niŜ wynika to z ilości przyznanych z tego powodu 

świadczeń.  

Ułatwieniu rozpoznania zjawiska przemocy domowej, skali zagroŜenia, a co za tym 

idzie podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych słuŜy procedura „Niebieskiej 

Karty”, przeznaczona głównie dla słuŜb patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych. Jednym 

z waŜniejszych elementów podnoszącym jej skuteczność jest utworzenie lokalnego systemu 

pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, a co za tym idzie współpraca róŜnych osób, instytucji, 

organizacji, w zaleŜności od zasobów środowiska lokalnego. PoniewaŜ pracownicy socjalni  

z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z rodzinami, w których występuje przemoc, bądź 

zagroŜenie przemocą  i mają obowiązek wizytowania zagroŜonych rodzin, działanie słuŜb 

patrolowo- interwencyjnych i dzielnicowych znakomicie się uzupełnia. 

Współdziałanie róŜnych instytucji w celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest  

o tyle waŜne, iŜ ilość „Niebieskich kart” na terenie całego powiatu łosickiego w 2008 r. była 

wyŜsza, niŜ w latach poprzednich. Pokazuje to tabela: 

 

Tabela 8- Ilość Niebieskich Kart załoŜonych na terenie powiatu łosickiego 2003-2009 

LATA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (I kwartał) 

ILOŚĆ NIEBIESKICH 

KART 

58 17 30 33 29 35 33 

Źródło: KPP Łosice 

 

Dane statystyczne pokazują równieŜ, iŜ ilość Niebieskich Kart na terenie powiatu 

łosickiego załoŜonych w I kwartale 2009 r. jest zbliŜona do ilości tych, które załoŜone zostały 

w roku 2008 r. Wśród 33 załoŜonych kart na terenie powiatu 8 załoŜono na terenie miasta 

Łosice i 3 na terenie gminy Łosice. W roku ubiegłym wśród 35 załoŜonych kart na terenie 

powiatu 17 załoŜonych było na terenie miasta i gminy Łosice. 

Dane sprawozdawcze KPP w Łosicach wskazują, iŜ duŜa jest teŜ liczba osób 

pokrzywdzonych  w wyniku przemocy domowej. Łącznie były to 252 osoby, w tym  

98 kobiet, 20 męŜczyzn, 90 osób małoletnich do ukończenia 13 lat i 44 osoby małoletnie  
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w wieku 13 do 18 lat. KPP w Łosicach w sprawie przemocy domowej przesłała w 2008 r. 135 

informacje do róŜnych instytucji, w tym 92 informacje do ośrodków pomocy społecznej i 12 

do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.    

Alkoholizm i inne uzaleŜnienia są równieŜ zauwaŜalnym zjawiskiem w obszarze 

pomocy społecznej. Jako problem społeczny są trudne do rozwiązania, gdyŜ są zarówno 

źródłem innych problemów, jak i ich skutkiem. NaduŜywanie alkoholu przez jednego  

z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi powaŜne 

problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego 

skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać  

w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemoŜności 

zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami równieŜ biologicznych. 

Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się  

z pełnienia ról Ŝyciowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować 

się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi. 

Dane statystyczne KPP w Łosicach wskazują, iŜ wśród sprawców przemocy domowej 

duŜą grupę stanowią osoby pod wpływem alkoholu. W 2008 r. wśród 91 sprawców przemocy 

domowej 77 było pod wpływem alkoholu, w tym 33 osoby przewiezione zostały do 

Policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. 

 Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu członka rodziny na rozwój dzieci, które 

Ŝyją w atmosferze ciągłego lęku, niepokoju i napięcia. Do takich właśnie dzieci skierowany 

jest program „Drugi Elementarz” Świetlicy Socjoterapeutycznej, działający przy Łosickim 

Domu Kultury i Sportu. Program adresowany do dzieci i młodzieŜy w wieku 12-17 lat  

w znacznej części opiera się na aktywnych i twórczych metodach pracy- „burzy mózgów”, 

psychodramach i scenkach odgrywanych w klasie oraz mini wykładach prowadzonych przez 

nauczyciela. Poszczególne zajęcia programu dotyczą m. in. tematów „Ucieczka w niewolę”, 

„Poszukiwanie szczęścia”, „Chemiczna pułapka”, „UŜywanie i naduŜywanie”, „UzaleŜnienie 

i współuzaleŜnienie”, „Sztuka odmawiania”, „Alkohol i uczucia”, „Zdrowe i dobre Ŝycie- 

zasady współŜycia z ludźmi”.     

Przyczyny przyznania pomocy w formie świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych 

przez tut. ośrodek pomocy społecznej na podstawie ilości rodzin, którym przyznano 

świadczenie z opieki społecznej za ostatnie lata przedstawia tabela:     
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Na podstawie powyŜszej tabeli moŜna przypuszczać, iŜ najczęstszą przyczyną 

udzielenia pomocy społecznej było i będzie w przyszłości ubóstwo. Proporcje pomiędzy 

pozostałymi przyczynami udzielenia pomocy na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco się 

nie zmieniły. Na tej podstawie moŜna wysnuć wniosek, iŜ te problemy społeczne, które są 

obecnie dominujące dla terenu miasta i gminy Łosice takimi będą równieŜ w przyszłości. 

Biorąc pod uwagę przyczyny udzielenia pomocy społecznej przez tut. ośrodek oraz dane 

dotyczące charakterystyki miasta i gminy Łosice moŜna wyróŜnić dominujące problemy 

społeczne na terenie miasta i gminy Łosice.  

 

 

Bezrobocie 

- brak ofert pracy na rynku lokalnym 
-niskie wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców 
-mała aktywność w poszukiwaniu pracy i zdobywaniu nowych 
kwalifikacji 
-ograniczone moŜliwości przekwalifikowania 
-brak pozytywnych wzorców w podejmowaniu zatrudnienia 
-niezaradność Ŝyciowa 
-brak motywacji do podjęcia pracy (niskie wynagrodzenie) 
-wygodnictwo, lenistwo, roszczeniowość w związku z otrzymywanymi 
zasiłkami z MGOPS 
-trudności w załoŜeniu własnej działalności 
-trudności w podjęciu pracy ze względu na wiek   

 

Alkoholizm 

-problemy osobiste 
-łatwy dostęp do taniego alkoholu 
-brak odpowiedzialności, bezkarność 
-niezaradność Ŝyciowa 
-brak świadomości problemu 
-brak motywacji do poprawy własnej sytuacji 
-brak pracy, zajęcia 
-dziedziczenie złych wzorców 
-niska kultura osobista 

 

 

 

Trudna sytuacja 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

-brak wsparcia ze strony rodzin 
-samotność 
-ograniczone moŜliwości zapewnienia całodobowej opieki 
-brak pomocy ze strony sąsiadów 
-niskie dochody 
-brak oferty spędzania czasu 
-małe zainteresowanie społeczności lokalnej 
-trudności w przemieszczaniu się 
-nieporadność Ŝyciowa 
-zły stan zdrowia i choroby 
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Przemoc w 

rodzinie 

-naduŜywanie i uzaleŜnienie od alkoholu 
-nieumiejętność radzenia sobie z emocjami 
-dziedziczenie złych wzorców 
-bezkarność 
-problemy osobiste 
-ukrycie problemu, wstydliwość tematu 
-brak pomocy 
-dewiacja 

 

 

Brak integracji 

mieszkańców 

-niska aktywność społeczna 
-brak miejsc do spotkań na wsi 
-brak liderów, którzy zachęciliby do działania  
-zakłócona komunikacja międzyludzka 
-brak oferty spędzania wspólnie wolnego czasu dla młodzieŜy i 
dorosłych 
-ograniczenia finansowe 
-brak zrozumienia potrzeb integracji 

 

Ograniczona ilość 

zajęć 

dla dzieci i 

młodzieŜy 

-ograniczona oferta dla dzieci i młodzieŜy 
-brak organizacji młodzieŜowych 
-brak wsparcia dla liderów 
-niska aktywność dzieci i młodzieŜy 
-ograniczone moŜliwości dojazdu 

 

Analizując przedstawione problemy społeczne na terenie miasta i gminy Łosice 

dokonano ich hierarchizacji ze względu na wagę problemu i konieczność zaangaŜowania się  

i troski samorządu lokalnego miasta i gminy Łosice. Dokonano równieŜ inwentaryzacji 

mocnych i słabych stron w zakresie polityki społecznej. W tym celu posłuŜono się analizą 

SWOT, która stanowi narzędzie słuŜące do określenia priorytetów rozwojowych w pracy nad 

strategią. Analiza SWOT ocenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne czynniki wpływające 

na działania związane z programowaniem strategicznym. Wnikliwe opracowanie SWOT jest 

istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi 

punkt wyjściowy do określania celów strategicznych oraz projektów socjalnych. 

Przedstawione poniŜej czynniki obejmują:  

- mocne strony- wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację 

społeczną 

- słabe strony- wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną 

- szanse- zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną 

- zagroŜenia- zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną  
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Wynik analizy SWOT obrazują prezentowane poniŜej zestawienia. 

Mocne strony Słabe strony 

• Wykwalifikowana kadra pomocy 

społecznej 

• Silny samorząd lokalny 

• Otwarcie na nowe doświadczenie        

i wiedzę 

• Wysoki odsetek mieszkańców          

w wieku produkcyjnym 

• MoŜliwość wykorzystania środków 

unijnych 

• Teren typowo rolniczy – niskie 

koszty utrzymania 

• Niska przestępczość 

  

• Brak placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, domów dziecka       

i pogotowia opiekuńczego 

• Niewystarczające środki na realizację 

działań profilaktycznych                     

i naprawczych w szczególności na 

pomoc społeczną 

• Rosnące koszty utrzymania 

• Niski poziom wynagrodzeń 

• Niska aktywność społeczna                 

i zawodowa mieszkańców 

• Brak ośrodków interwencji 

kryzysowej 

• Brak placówek dla osób bezdomnych 

(noclegowni, jadłodajni) 

• Ubogi rynek pracy 

• Brak moŜliwości alternatywnych dla 

młodzieŜy 

• Niewystarczające środki dla rodzin  

w kryzysie 

• Brak miejsc pobytu dla ofiar 

przemocy 

• Niedostateczna ilość mieszkań 

komunalnych i socjalnych 

 

Szanse ZagroŜenia 

• Stałe doskonalenie  zawodowe 

pracowników socjalnych 

• Integracja z Unią Europejską – 

moŜliwości pozyskiwania funduszy 

  

• Niedostateczna ilość środków 

finansowych na realizację zadań        

z zakresu pomocy społecznej 

• Ogólne uboŜenie społeczeństwa w 

Polsce 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice na lata 2009 – 2015 

 45

 

Analiza SWOT wykonana w oparciu o aktualną sytuację społeczno- gospodarczą 

gminy Łosice wskazała, iŜ mocną stroną miasta i gminy jest silny samorząd mogący sprawnie 

decydować o kierunku prowadzonej przez gminę polityki społecznej. Niestety gmina ma 

takŜe swoje słabe strony. Jedną z nich jest zbyt mała liczba ofert i pracy i związane z tym 

bezrobocie będące przyczyną innych patologii społecznych. Niekorzystnym zjawiskiem jest 

równieŜ to, iŜ społeczność lokalna zamiast potęgować wysiłki do zaradzenia negatywnym 

zjawiskom społecznym w łatwy sposób wykorzystuje moŜliwości otrzymania wsparcia od 

róŜnych instytucji. Z tego teŜ względu zarówno samorząd lokalny, jak i wszystkie instytucje 

działające na terenie gminy będą podejmować działania niwelujące marginalizację społeczną.  

 

3. Kierunki rozwoju miasta i gminy Łosice 

3.1. Misja i wizja strategii 

 

W wyniku analizy cech charakterystycznych miasta i gminy Łosice, a takŜe 

zdiagnozowanych na tym terenie problemów społecznych została wypracowana wizja 

rozwoju gminy.  Wskazuje ona główny cel polityki społecznej, na którym powinny 

skoncentrować się działania lokalnych instytucji publicznych gminy. Oddaje ona potrzeby 

mieszkańców i stanowi czynnik integracji lokalnej społeczności. Misją, czyli celem 

strategicznym opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest: 

 

 

„ZAPEWNIENIE GODNYCH WARUNKÓW śYCIA MIESZKAŃCOM MIASTA   

I GMINY ŁOSICE POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA 

SPOŁECZNEGO ORAZ WDROśENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA 

ŚRODOWISK POTRZEBUJĄCYCH”    

 

   

 

Realizacja tego załoŜenia wymaga współpracy wszystkich środowisk działających 

bezpośrednio w sektorze pomocy społecznej, jak równieŜ podmiotów gospodarczych oraz 

innych instytucji funkcjonujących na terenie miasta i gminy Łosice.  
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Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu miasta i gminy, jaki chcieliby osiągnąć 

mieszkańcy w perspektywie średniookresowej. Wizja określa bardzo ogólnie dlaczego 

działamy, do czego naleŜy dąŜyć i wyznacza opisowe cele w kontekście podejmowanych 

przedsięwzięć. Głównym elementem poŜądanego stanu stosunków społecznych na obszarze 

miasta i gminy jest sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej umoŜliwiający 

osobom potrzebującym i ich rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych. 

Efektem wprowadzonych rozwiązań będzie zmniejszenie nasilenia patologii trapiących 

lokalne społeczności, jak równieŜ upowszechnienie szybszego dostępu do świadczeń 

(z naciskiem na niefinansowe formy pomocy), prowadzące do wzrostu samodzielności  

i integracji ze społeczeństwem. 

 

3.2. Główne cele strategiczne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  

 

Zebrane informacje na temat funkcjonowania poszczególnych sfer Ŝycia społeczno-

gospodarczego miasta i gminu Łosice pozwoliły na identyfikację celów szczegółowych, 

których osiągnięcie zapewni lokalnej wspólnocie osiągnięcie stanu zakładanego w opisanej 

wizji i misji miasta i gminy. Wśród celów szczegółowych wskazano: 

 

CEL 1- Zapewnienie godnych warunków Ŝycia mieszkańcom ze szczególnym 

uwzględnieniem rodziny 

• Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem 

• Pomoc osobom i rodzinom obarczonym   problemem uzaleŜnienia 

• Pomoc rodzinom w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

• Pomoc osobom niepełnosprawnym 

• Wzrost integracji społecznej osób starszych 

• Pomoc osobom i rodzinom zagroŜonym bezdomnością 

 

CEL 2- Aktywizacja lokalnego rynku pracy, ograniczenie bezrobocia 

• Wsparcie dla osób bezrobotnych i ich rodzin 

 

CEL 3- Aktywizacja, wykorzystywanie i podnoszenie potencjału intelektualnego  

i mobilności mieszkańców oraz zasobów miasta i gminy, integrowanie 

społeczności do działań na rzecz rozwoju gminy 
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• Rozwój systemu oświaty formalnej i nieformalnej w gminie 

• Współpraca ze społecznością lokalną oraz aktywizacja mieszkańców  

w grupach formalnych i nieformalnych 

• Kształcenie i doskonalenie osób i grup zaangaŜowanych społecznie 

• Rozwój systemu komunikacji społecznej 
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CEL 1 

Zapewnienie godnych warunków Ŝycia mieszkańcom ze szczególnym uwzględnieniem rodziny 

 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Pomoc osobom i 
rodzinom dotkniętym 

ubóstwem 
 

• Udzielanie niezbędnej do właściwej egzystencji pomocy finansowej i rzeczowej 

• Prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej przez pracowników pomocy społecznej 

• Pozyskiwanie i przekazywanie potrzebującym odzieŜy, środków czystości, 

artykułów gospodarstwa domowego, a takŜe Ŝywności z PKPS 

• Popieranie wszelkich inicjatyw i akcji społecznych podejmowanych w celu 

przezwycięŜania własnych lęków i bezradności i otwieranie się na pomaganie innym 

• Pomoc w rozwijaniu się wolontariatu  jako formy pomocy na rzecz potrzebujących 

• Inicjowanie samoorganizowania się i powstawania grup samopomocowych przez 

osoby i rodziny dotknięte lub zagroŜone ubóstwem 

• Pozyskiwanie profesjonalnie przygotowanych animatorów wspomagających rozwój 

ruchów i inicjatyw społecznych 

• UmoŜliwianie większej dostępności do fachowej i rzetelnej pomocy: medycznej, 

prawnej, doradczej  

• Ograniczenie zjawiska niedoŜywienia dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych 

ubóstwem 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, sektor 

państwowy, placówki 
oświatowo- 

wychowawcze, 
PCPR, organizacje 

pozarządowe, PKPS, 
PUP, Miejsko – 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Pomoc osobom             
i rodzinom 

obarczonym 
problemem 
uzaleŜnienia 

• Propagowanie wartości stylu Ŝycia wolnego od alkoholu i narkotyków szczególnie 

wśród młodzieŜy 

• Zwiększenie aktywności młodzieŜy w podejmowaniu działań profilaktycznych 

• Upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach zaŜywania alkoholu i innych 

środków odurzających 

• Pozyskiwanie animatorów do tworzenia grup samopomocowych dla osób 

uzaleŜnionych,  współuzaleŜnionych 

• Wspieranie działalności środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych  

i socjoterapeutycznych jako placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy  

z rodzin alkoholowych 

• Udzielanie pomocy i informacji dot. kierowania wniosków do Miejsko- Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Stały monitoring realizacji ustawy dotyczącej „profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi” 

• Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom osób uzaleŜnionych od alkoholu 

• Praca socjalna mobilizująca do podjęcia leczenia przez osoby uzaleŜnione 

i współuzaleŜnione 

 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, Miejsko-
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych,  
PCPR, Grupy 

wsparcia (AA), 
Miejsko– Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Pomoc rodzinom w kryzysie i 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 

 

• Praca socjalna z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy  

w rodzinie, wczesne diagnozowanie symptomów występowania problemu 

przemocy 

• Udzielanie środowiskowej pomocy interwencyjnej nakierowanej na 

zapewnienie bezpieczeństwa, powstrzymywanie kryzysu i zjawiska przemocy  

• Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Wspieranie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy  

• Prowadzenie procedury interwencyjnej w sprawach przemocy „Niebieska 

Karta” 

• Opracowywanie i realizacja programów ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie 

• WdraŜanie nowych i kontynuowanie sprawdzonych profesjonalnych 

programów profilaktycznych w szkołach 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, placówki 

oświatowo- 
wychowawcze, PCPR, 

organizacje 
pozarządowe, KPP, 

StraŜ Miejska, Miejsko 
– Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

• Rozwój i wspieranie  programów asekuracyjno – kompensacyjnych na rzecz 

gospodarstwa domowego, minimalizujących groźbę utraty samodzielności 

i niezaleŜności osób niepełnosprawnych 

• Likwidowanie barier architektonicznych w trakcie prac remontowo – 

modernizacyjnych obiektów i przystosowanie mieszkań do potrzeb 

niepełnosprawnych lokatorów, zwłaszcza zaś umoŜliwianie osobom 

niepełnosprawnym samodzielne opuszczanie lokalu/ budynku. 

• Współpraca w stworzeniu dla dzieci niepełnosprawnych warunków do 

integracji w środowisku lokalnym poprzez korzystanie z rekreacji, sportu, 

umoŜliwienie rozwijania ich zainteresowań i zdolności. 

• Zwiększenie moŜliwości dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, 

rehabilitacji i zaopatrzenia w niezbędny sprzęt ortopedyczny 

• Podnoszenie jakości specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych 

• Pomoc w podnoszeniu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych 

 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie, Polski 
Komitet Pomocy 

Społecznej, 
spółdzielczość 
mieszkaniowa, 

organizacje 
pozarządowe, 
sponsorzy – 

państwowe zakłady 
pracy i sektor 

prywatny, placówki 
oświatowo – 

wychowawcze, Łosicki 
Dom Kultury, słuŜba 
zdrowia oraz Miejsko 
– Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Wzrost integracji 

społecznej osób starszych 

 

• Budowanie i wzmacnianie zaplecza społecznego i usługowego dla gospodarstwa 

domowego ludzi starszych 

• Stały monitoring gospodarstw domowych ludzi starszych w celu rozeznania na bieŜąco  

ich  potrzeb i oczekiwań 

• Rozbudowa programu oferującego osobom starszym róŜne formy wsparcia i opieki  

w ich mieszkaniu – zwiększenie pomocy w formie usług opiekuńczych we wszystkie 

dni tygodnia 

• Podnoszenie jakości usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb Ŝyciowych oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem 

• Realizacja zadań ustawowych słuŜących poprawie sytuacji materialnej osób starszych 

• Współpraca w tworzeniu warunków sprzyjających zmianie społecznych wyobraŜeń 

i stereotypów starzenia się i osób starszych 

• Tworzenie Klubów Seniora 

• Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji opieki nad osobami starszymi 

• Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w rekreacji, kulturze i wypoczynku 

Urząd Miasta i 
Gminy Łosice, 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, 

spółdzielczość 
mieszkaniowa, 

organizacje 
pozarządowe, 
sponsorzy – 

państwowe zakłady 
pracy i sektor 

prywatny, placówki 
oświatowo – 

wychowawcze, 
Łosicki Dom 

Kultury, słuŜba 
zdrowia oraz 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Pomoc osobom i rodzinom 

zagroŜonym bezdomnością 

 

• Pozyskiwanie pomieszczeń zastępczych dla osób i rodzin zagroŜonych 

bezdomnością 

• Pozyskiwanie lokali mieszkalnych dla najuboŜszych, osób opuszczających 

zakłady karne, pozbawionych mieszkań na skutek eksmisji i innych sytuacji  

Ŝyciowych 

• Promowanie i wspieranie programów wychodzenia z bezdomności 

• Udzielanie róŜnych form wsparcia finansowego pozwalających na utrzymanie 

posiadanego lokalu (pomoc pienięŜna, dodatki mieszkaniowe) 

• Zapobieganie degradacji osób bezdomnych pozostających poza placówkami 

pomocy stacjonarnej poprzez wprowadzanie aktywnych form pracy 

w środowisku 

• Przyznawanie mieszkań socjalnych 

• Pokrywanie kosztów pobytu w innych instytucjach na terenie kraju 

zapewniających schronienie osobom bezdomnym 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, spółdzielnie 

mieszkaniowe, zakłady 
pracy, Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie, sponsorzy, 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej oraz 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
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CEL 2 

Aktywizacja lokalnego rynku pracy, ograniczenie bezrobocia 

 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Wsparcie dla osób bezrobotnych i 

ich rodzin 

 

• Wspieranie realizowanych przez PUP programów przygotowania 

zawodowego dla osób bezrobotnych, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, 

rozwijanie poradnictwa zawodowego, umoŜliwianie odbywania praktyk  

i staŜy pracy w celu zdobywania doświadczenia zawodowego 

• Zachęcanie do uczestnictwa w Klubie Pracy działającym przy PUP  

• Zachęcanie do podejmowania działań zmierzających do minimalizacji 

bezrobocia poprzez rozwijanie własnej działalności gospodarczej 

• Inicjowanie programów aktywujących osoby bezrobotne w ramach projektów 

systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską 

• UmoŜliwianie osobom bezrobotnym moŜliwości powrotu na rynek pracy 

• Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia 

finansowego,  rzeczowego i psychologicznego 

• Przeciwdziałanie uzaleŜnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy 

społecznej 

• Redukcja społecznych skutków bezrobocia 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 

instytucje i organizacje 
pozarządowe 
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• Wzrost róŜnorodnych form pomocy bezrobotnym zgodnie z ich 

indywidualnymi predyspozycjami 

• Wspieranie rozwoju usług i firm poprzez odpowiednią politykę podatkową 

gminy 

• Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi bezrobociem mająca na celu 

zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, w tym w ramach projektu 

systemowego „Społeczność aktywna” z POKL 

• Stosowanie kontraktu socjalnego jako umowy z klientem określającej jego 

cele i zadania oraz zakres zadań pracownika socjalnego 

• Inicjowanie środowiskowych form wsparcia dla bezrobotnych w ramach 

aktywizacji środowiska lokalnego metodą Centrum Aktywności Lokalnej 

• Promowanie wolontariatu jako etapu przygotowawczego do podjęcia 

zatrudnienia 

• Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych 

poprzez organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych 

• Poradnictwo dla grup szczególnie zagroŜonych wykluczeniem mające na celu 

eliminowanie negatywnych następstw bezrobocia długookresowego 

• Prowadzenie działań związanych i integracją społeczną i zawodową osób 

marginalizowanych i wykluczonych społecznie w ramach projektów 

systemowych współfinansowanych w ramach EFS 
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CEL 3 

Aktywizacja, wykorzystywanie i podnoszenie potencjału intelektualnego i mobilności mieszkańców oraz zasobów miasta i gminy, 

integrowanie społeczności do działań na rzecz rozwoju gminy 

 

Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Rozwój systemu oświaty formalnej 

i nieformalnej w  gminie 

 

• Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieŜy poprzez zajęcia przedszkolne, zajęcia 

pozalekcyjne dostosowane do potrzeb zainteresowanych, zajęcia rozwijające 

zainteresowania dzieci i młodzieŜy, zajęcia sportowe, regionalne, kółka 

zainteresowań, wsparcie istniejących młodzieŜowych inicjatyw społecznych 

(klubów, zespołów) 

 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie, organizacje 
pozarządowe, 

sponsorzy – państwowe 
zakłady pracy i sektor 
prywatny, placówki 

oświatowo – 
wychowawcze, Łosicki 
Dom Kultury i Sportu, 
oraz Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Współpraca ze społecznością 

lokalną oraz aktywizacja 

mieszkańców w grupach 

formalnych i nie formalnych 

• Integracja środowiska lokalnego poprzez organizację festynów rodzinnych, 

imprez okolicznościowych, uroczystości lokalnych, organizowanie 

rodzinnych imprez integracyjnych (zawody, turnieje itp.), utworzenie kół  

i klubów zainteresowań wzmacniających lokalną więź społeczną (Klub 

Seniora), prowadzenie zajęć muzycznych, rozwój zainteresowań, pasji, 

uzdolnień poprzez organizację  i prowadzenie kół zainteresowań, utworzenie  

i prowadzenie zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych 

• Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 

dysfunkcyjnych (kolonie, obozy) 

• Działania umoŜliwiające podtrzymywanie tradycji regionalnych, 

prezentowanie dorobku kulturalnego 

 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie, organizacje 
pozarządowe, 

sponsorzy – państwowe 
zakłady pracy i sektor 
prywatny, placówki 

oświatowo – 
wychowawcze, Łosicki 
Dom Kultury i Sportu, 
oraz Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
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Cele operacyjne Działania Realizatorzy 

Kształcenie i doskonalenie osób i 

grup zaangaŜowanych społecznie 

• Rozwój organizacji pozarządowych  oraz aktywizowanie mieszkańców 

• Tworzenie warunków edukacji osób niepełnosprawnych i o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych ( prowadzenie programu ,, Uczeń na wsi”, 

prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego) 

Urząd Miasta i Gminy 
Łosice, Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie, organizacje 
pozarządowe, 

sponsorzy – państwowe 
zakłady pracy i sektor 
prywatny, placówki 

oświatowo – 
wychowawcze, Łosicki 
Dom Kultury i Sportu, 
oraz Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Rozwój  systemu komunikacji 

społecznej 

 

• Upowszechnienie przepływu informacji poprzez wydawanie gminnego       

informatora (gazetki) 

• Tworzenie miejsc wyposaŜonych w komputery z dostępem do Internetu w 

celu ułatwienia korzystania z sieci 

• Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i kościołami w celu 

wspólnego diagnozowania istniejących problemów,  podejmowania działań na 

rzecz łagodzenia lub rozwiązywania istniejących problemów, 

przygotowywania programów profilaktycznych i naprawczych, 

monitorowania rodzin zagroŜonych 
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Zakończenie 

Strategia w zakresie polityki społecznej określa misję dla instytucji działających  

w obszarze polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i działania, których realizacja 

powinna w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznym. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice na lata 

2009-2015 będzie skuteczna pod warunkiem zasobów finansowych umoŜliwiających 

realizację programów zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. Programy te moŜna będzie 

realizować za pomocą środków własnych gminy, jak teŜ środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych. Głównymi źródłami finansowania Strategii będą: środki finansowe z budŜetu 

Miasta i Gminy Łosice, środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych, 

pozarządowych, programów celowych i funduszy unijnych, środki zaangaŜowane  

w partnerstwo publiczno-prawne. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym planem 

działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i innych 

instytucji działających w tym sektorze oraz wskazującym sposoby ich osiągania. Monitoring  

i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będzie na systematycznej ocenie realizowanych 

działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku istotnych zmian społecznych, które 

mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy teŜ narastanie poszczególnych 

kwestii społecznych. Istotnym elementem monitorowania będzie wypracowanie technik 

zbierania informacji oraz badanie wskaźników, odzwierciedlających efektywność 

prowadzonych działań. Wskaźnikami takimi będzie np. liczba osób objętych pomocą 

materialną, liczba dzieci objętych doŜywianiem, liczba osób objętych usługami 

opiekuńczymi, liczba zawartych kontraktów socjalnych, w tym zrealizowanych, liczba dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z wypoczynku letniego i zimowego, liczba osób 

uzaleŜnionych, które podjęły leczenie odwykowe, wysokość stopy bezrobocia, liczba 

bezrobotnych objętych poradnictwem PUP i uzyskujących pracę, liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej z uwzględnieniem przyczyn,  liczba osób objętych pracą socjalną, liczba 

wydarzeń kulturalnych realizowanych w mieście i inne. 

  Strategia wyznacza kierunki działania na najbliŜsze lata. Biorąc pod uwagę tempo 

zmian społecznych, ustrojowych i gospodarczych, strategia ma charakter otwarty, dzięki 

czemu będzie mogła być uzupełniana w przypadku zmiany warunków, które znacząco wpłyną 

na przekształcenia pomocy społecznej i sytuacji mieszkańców gminy. 
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Koordynatorem wdraŜania Miejsko- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych będzie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach. Cele  

i działania realizowane będą przy współpracy róŜnego typu instytucji i organizacji oraz 

społeczności lokalnej. Strategia nie wyczerpuje wszystkich działań, które moŜna by 

uwzględnić w dokumencie. Wybrano najwaŜniejsze i najpilniejsze. Kryterium wyboru to 

praktyczne moŜliwości kontynuowania działań juŜ realizowanych i nastawienie na 

zahamowanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom najwaŜniejszych problemów 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


