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WSTĘP
Celem polityki społecznej jest zaspokajanie potrzeb, zarówno poszczególnych osób, jak i
całej społeczności. Realizowane jest to poprzez podejmowanie szeregu działań wspierających
i opiekuńczych, a także tworzenie warunków życia oraz stosunków międzyludzkich, które
sprzyjają rozwojowi społecznemu. Polityka społeczna ma bowiem na celu:


zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego – poprzez stworzenie źródeł dochodów i
świadczenie niezbędnych usług w sytuacjach, w których jest to niezbędne;



tworzenie równych szans rozwoju ludzi, wspieranie młodego pokolenia;



zapewnienie stabilizacji życiowej ludzi,



wspieranie wartości rodzinnych, więzi emocjonalnych i uczuciowych pomiędzy
członkami tej najmniejszej komórki społecznej.

W rozwiązywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna jest nauka niezbędnych
umiejętności do radzenia sobie z problemami. I to ta metoda będzie podstawą realizacji
celów strategicznych zapisanych w strategii. U wielu osób, zwłaszcza w okresie
transformacji ustrojowej i gospodarczej nastąpiło bowiem spiętrzenie problemów
prowadzące do apatii, wycofania się, alienacji. W celu eliminacji tych niekorzystnych zjawisk
na terenie gminy Góra Kalwaria zostaną wdrożone zapisy niniejszego dokumentu i należy
mieć nadzieję, że realizacja założonych tu celów wpłynie na zwiększenie poziomu integracji
społecznej na obszarze analizowanej jednostki samorządu terytorialnego oraz na
zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
Niezbędne jest, aby w proces tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
zaangażowały się zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańcy gminy. Władze
samorządowe pełnią bowiem kluczową rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym każdej
społeczności lokalnej. Kreują i realizują politykę rozwoju lokalnego. Trzeba jednak
podkreślić, że władze samorządowe – jako podmiot gospodarujący i zarazem zarządzający
funkcjonowaniem gminy – powinny w swoich działaniach być zorientowane na:


zapewnienie względnej równowagi pomiędzy potrzebami i preferencjami
społecznymi, funkcjami oraz zagospodarowaniem przestrzeni;



eliminowanie lub łagodzenie występujących sprzeczności i konfliktów pomiędzy
podmiotami gospodarującymi na terenie gminy;



optymalne wykorzystanie zasobów własnych gminy (ludzkich, finansowych,
infrastrukturalnych, przestrzennych i ekologicznych), które determinują poziom
atrakcyjności lokalizacyjnej gminy dla ludności i podmiotów gospodarczych;



stałe monitorowanie otoczenia gminy, mające na celu poszukiwanie szans jej
rozwoju i unikanie zagrożeń w tym zakresie.

Realizując tak zorientowane działania organy gminy mogą efektywnie wykorzystywać
szanse rozwojowe i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, także w sferze społecznej.
Mieszkańcy z kolei powinni sami ze sobą współpracować, decydować o wyborze ścieżki
rozwoju i brać czynny udział w działaniach na rzecz poprawy swoich warunków życia.
Oczekiwanie na pomoc z zewnątrz prowadzi bowiem do bierności i postaw roszczeniowych.
Ich włączanie się w sprawy publiczne może przybierać różne postaci: działanie w

formalnych organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w inicjatywach wspólnoty lokalnej,
grupy zainteresowań, sąsiedztwa, parafii czy grupy samopomocowej. Właśnie tego rodzaju
proste i spontaniczne działania tworzą tkankę społeczną, która jest niemniej ważna niż sieć
formalnych struktur. Działania te podejmowane są w ramach wspólnot i dzięki nim tworzy
się sieć powiązań między ludźmi. To w nich właśnie powstaje, odtwarza się i mnoży kapitał
społeczny rozumiany jako gotowość do współdziałania, normy wzajemności i zaufania.
Strategia stanowi dokument „żywy”, a zatem będzie ona mogła podlegać ciągłym
modyfikacjom wynikającym zarówno ze zmian sytuacji społecznej, jak i pojawiających się
możliwości pozyskania środków finansowych dla inwestycji związanych z pomocą
społeczną. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on
miernikiem
działań
i
dążeń
społeczności
lokalnej.
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1. PROCES TWORZENIA SRPS I JEJ METODOLOGIA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Góra Kalwaria dąży do
integracji społecznej, uwzględnia lokalne zasoby i możliwości. Została ona przygotowana z
uwzględnieniem następujących etapów działania:
1. określenie wizji rozwoju gminy w zakresie polityki społecznej zawierającej cel
nadrzędny, do którego władze wspólnoty samorządowej zamierzają dążyć;
2. określenie obszarów problemowych
prowadzonej polityki społecznej;

najważniejszych

z

punktu

widzenia

3. wskazanie celów strategicznych, które władze gminy zamierzają osiągnąć w
każdym z wytypowanych obszarów;
4. wskazanie celów szczegółowych służących osiągnięciu wytyczonych celów
strategicznych;
5. wskazanie oczekiwanych efektów wdrażanego programu, określenie podmiotów
odpowiedzialnych za realizację zadań.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Góra Kalwaria została
przygotowana przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, która mogła wnieść swoje uwagi
do zaproponowanego projektu dokumentu.
W ramach prac nad przygotowaniem Strategii wykorzystany został zatem model
partycypacyjny. Partycypacja oznacza udział obywateli w zarządzaniu sprawami
społeczności, której są członkami. Mieszkańcy powinni stać się podmiotem, a nie
przedmiotem przemian zachodzących na terenie gminy. Aby było to możliwe, konieczne jest
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej mocy sprawczej i
zaangażowanego w życie swoich „małych ojczyzn”. Partycypacja mieszkańców w procesach
rozwojowych jest jednym z kluczowych warunków, aby rozwój był rzeczywiście widoczny.
Oni sami powinni bowiem decydować, co jest dla nich dobre i co uważają za wykładniki
harmonijnego i spójnego rozwoju.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych realizowana będzie w latach 2014-2020..
W trakcie opracowywania dokumentu wykorzystano następujące kategorie źródeł:


dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego;



dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii;



dane pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.

1.1. Podstawa prawna
Podstawą prawną opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
Gminy Góra Kalwaria jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
pierwotny: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr
115, poz. 728), która nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii

6

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Kalwaria w latach 2014 – 2020

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Różnorodność występujących na terenie gminy problemów społecznych powoduje jednak
konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych regulujących sferę pomocy
społecznej, do których należy zaliczyć:
Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst pierwotny: Dz. U. z
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z
późn. zm.) wprowadzająca nowy system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych,
finansowanych w całości ze środków budżetu państwa. Ustawa ta reguluje sposób i zasady
przyznawania świadczeń rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny oraz dodatki
do niego (wśród których wyróżniono dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania
dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze czyli zasiłek pielęgnacyjny oraz
świadczenie pielęgnacyjne, a także jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
– Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz.
1143 z późn. zm.). Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do
społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia
społecznego. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie posiadają
własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z
bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od
narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych,
byłych więźniów oraz uchodźców. Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest
wsparcie zatrudnienia osób, które uległy wykluczeniu społecznemu.
– Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr
111, poz. 535 z późn. zm.). Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają
organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa
przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i
inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne
osoby fizyczne i prawne.
– Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa ta jest aktem prawnym
wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin
działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to:
prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku
publicznego), uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku
publicznego oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego), nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
wolontariat.
– Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Ustawa określa zadania państwa w zakresie
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
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aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
pełnego i produktywnego zatrudnienia; rozwoju zasobów ludzkich; osiągnięcia wysokiej
jakości pracy; wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.
– Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (tekst
pierwotny: Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
11, poz. 74 z późn. zm.).
– Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z
dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ustawa określa: warunki
udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
– Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 r., (tekst pierwotny: Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230, z późn. zm., tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Rozwiązywanie problemów
alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana
na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów
alkoholowych w społecznościach lokalnych. Ustawodawca w art. 4 ust 1 stanowi:
„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
gminy".
– Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U.
z 2007 r. nr 192 poz. 1378 z późn. zm.), która reguluje m.in. zasady i tryb postępowania w
sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady
finansowania świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
– Ustawę o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z
późn zm.) nakłada na władze samorządowe (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)
obowiązek rozpatrywania wniosków osób uprawnionych do otrzymania dodatków i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania (bądź odmowy przyznania)
dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy.
– Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493) określającą zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
stosujących przemoc oraz zadania w zakresie przeciwdziałania temu negatywnemu
zjawisku nałożone na poszczególne organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu
terytorialnego.

1.2. Powiązanie z aktami prawnymi
Konstruując strategię rozwiązywania problemów społecznych, nie można zapomnieć, że nie
tylko jej zapisy dotyczą mieszkańców gminy. Problematyka dotycząca sfery społecznej jest
regulowana również w ramach innych dokumentów programowych. Dlatego też zasadne
jest przedstawienie dokumentów powstających na szczeblu kraju, województwa czy
powiatu.
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Cele i działania sformułowane w ramach niniejszej strategii rozwiązywania problemów
społecznych wpisują się w zakres zaprezentowanych dokumentów, co może dodatkowo
sprzyjać ich realizacji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nie jest jedynym dokumentem w
obszarze polityki społecznej skierowanym do mieszkańców gminy. Wpisuje się w system
dokumentów programowych na poziomie Unii Europejskiej, kraju, województwa, powiatu
oraz Gminy. Pozwala to podejmować działania, które nie będą nakładać się na działania
realizowane na wyższym szczeblu administracji.
Długofalowym planem działania, który konkretyzuje cele i działania polityki społecznej w
województwie mazowieckim jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030,
Innowacyjne Mazowsze, w której jednym celów strategicznych jest: Poprawa jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego a powiązane z nim kierunki działań są
następujące:


Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego;



Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie mobilności zawodowej
i przestrzennej;



Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji
demograficznej



Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna;



Wyrównanie szans edukacyjnych;



Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na
rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Kolejnym dokumentem jest Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego
2014-2020. Jej podstawą są działania oparte na zasadach dialogu, wzajemności i
równorzędności, których celem jest stworzenie społeczeństwa opartego na demokratycznym
współistnieniu, rządach prawa, w którym obowiązują i realizowane są podstawowe prawa
człowieka i obywatela, oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy w realizacji ich celów
życiowych. Misją Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej na
lata 2014-2020 jest włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu dla poprawy jakości życia
mieszkańców Mazowsza. Głównym założeniem Strategii jest przechodzenie z prymatu
działań o charakterze interwencyjnym na rzecz działań profilaktycznych i aktywizujących w
celu zapewnienia warunków dla inkluzji społecznej i wzmacniania samodzielności osób i
rodzin.
Cele wyznaczone dla czterech nowych regionalnych dziedzin polityki publicznej, tj. polityki
rodzinnej, polityki senioralnej, polityki rozwoju ekonomii społecznej oraz polityki rozwoju
usług społecznych i deinstytucjonalizacji, mają umożliwić prowadzenie polityki społecznej
Mazowsza ukierunkowanej na aktywizację osób i rodzin oraz wzmacnianie ich samodzielności
oraz umożliwienie odchodzenia od prymatu działań interwencyjnych na rzecz profilaktyki.
Również cele strategiczne realizują na poziomie krajowym priorytety Narodowej Strategii
Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007 – 2015 i są to:
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Cel horyzontalny 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności
społecznej



Cel horyzontalny 4: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług



Cel horyzontalny 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich.

SRPS w Mieście i Gminie Góra Kalwaria na lata 2014-2020 jest komplementarna z szeregiem
dokumentów unijnych, krajowych oraz regionalnych, w tym z Śródokresową Strategią
Rozwoju Kraju do 2020 roku oraz Długookresową Strategią Rozwoju Kraju do 2030 roku,
których głównym celem jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Cel
główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych,
niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na
priorytety zbieżne z SRPS. Określają one najważniejsze obszary działań, dzięki którym możliwe
będzie osiągnięcie głównego celu.
Innym dokumentem, w ramy którego wpisuje się Strategia jest Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument ten dowodzi, że
wyzwaniem polityki regionalnej jest efektywne wykorzystanie przez regiony (w tym gminy)
specyficznych terytorialnie potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju –
wzrostu, zatrudnienia i spójności terytorialnej w horyzoncie długookresowym. Rozwinięciem
celu strategicznego ma być osiągnięcie trzech celów Krajowej Polityki Regionalnej do 2020.
SRPS Gminy Góra Kalwaria jest komplementarna również z dokumentem:


Europa 2020 (nowa strategia gospodarcza UE, która w 2010 r. zastąpiła Strategię
Lizbońską), SRPS jest zgodna z głównymi tezami dokumentu; a w szczególności
zawiera nacisk na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z poszanowaniem
zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewniającą spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną.

SRPS Gminy Góra Kalwaria jest zgodna ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie
potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.
Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:


wzrost zatrudnienia;



wydłużenie aktywności zawodowej
funkcjonowania osób starszych;



poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;



poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;

i

zapewnienie

lepszej

jakości
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podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Zgodność z prawem wspólnotowym
Prawo wspólnotowe nie ingeruje w systemowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Funkcjonuje jednak polityka
społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne w zakresie koniecznym z punktu
widzenia funkcjonowania wspólnoty.
Zgodność ze strategiami europejskimi
Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju krajów i
regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno-gospodarczej Unii, co oznacza między
innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to:
- Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
1784/1999/WE) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach:
- Europejskiej Strategii Zatrudnienia; zawarte w filarze Równość Szans: aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, promowanie równych szans kobiet i
mężczyzn na rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet oraz rozwój powszechnego
kształcenia.
- Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; zawarte zwłaszcza w działaniach:


Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie
wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają
dyskryminacji,



Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie
jakości zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego,



Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa
kobiet i mężczyzn poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia i
organizacji pracy.

Strategia Rozwiązywania
dokumentami, jak:

Problemów

Społecznych

jest

zgona

również

z

takimi

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Powstał on w wyniku
uregulowań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum
działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy
w rodzinie, jak i przeciwdziałanie temu zjawisku oraz zwiększenie profesjonalizmu służb
społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu
odpowiednich działań wobec sprawców.
Wyznaczone zostały trzy podstawowe cele Programu, do których zaliczono:
1. zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
2. zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie
dostępności pomocy;
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3. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Powyższe cele – w założeniu twórców Programu – mają być realizowane przez:
1. systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2. podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie;
3. podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie;
4. udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
5. oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie piaseczyńskim na lata 20082018. Zawiera on cel strategiczny, jakim jest: tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym, ich integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach programu sformułowano cele operacyjne
pogrupowane według charakteru działań podejmowanych na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych:


działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej:






cel operacyjny: podejmowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym
uczestnictwo w życiu społecznym;

działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


cel operacyjny 1:
niepełnosprawnych;

przeciwdziałanie

i

zwalczanie

bezrobocia



cel operacyjny 2: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

wśród

osób

działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych:


cel operacyjny: zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz
kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemu niepełnosprawności.

1.3. Etapy tworzenia SRPS
Prace nad aktualizowaniem Strategii były prowadzone w oparciu o przygotowaną diagnozę
społeczną gminy, obejmującą dostępne dane wtórne oraz dane pierwotne pochodzące z badań
ankietowych. W ramach badań ankietowych zebrano odpowiedzi od 250 respondentów.
Założono celowy dobór próby mieszkańców Gminy. Badanie metodą kwestionariusza ankiety
odbywało się na przełomie września i października 2014. Dodatkowo przeprowadzono
warsztaty partycypacyjne, których rola polegała na weryfikacji diagnozy, wcześniejszej wersji
SRPS oraz zweryfikowaniu i zaktualizowaniu celów strategicznych, celów operacyjnych w
powiązaniu z priorytetowymi kierunkami działań. Warsztaty partycypacyjne przeprowadził
dr Mirosław Warowicki w okresie od września do grudnia 2014.
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Analiza problemów została przeprowadzona w oparciu o rodzaje i zakres wsparcia, jakie
udziela OPS mieszkańcom gminy oraz w oparciu o analizę materiałów powstałych na
warsztatach i na spotkaniach z Zespołem ds. Aktualizacji SRPS. Analiza ta pozwoliła
zweryfikować cele i działania dotyczące rozwiązywania problemów mieszkańców –
beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejna płaszczyzna to konsultacje ze społecznością gminy i warsztaty nad aktualizację
strategii. W ramach konsultacji społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych będzie prezentowana była na zebraniach ze społecznością lokalną. Na
spotkaniach tych zostaną zebrane uwagi mieszkańców, które zostaną uwzględnione przez
Zespół ds. Aktualizacji SRPS.
Udział w warsztatach strategicznych wzięli przedstawiciele różnych grup społecznych
Gminy Góra Kalwaria, merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele władz
lokalnych, przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, przedsiębiorcy, a także
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy realizujących w swoich jednostkach cele
zawarte w strategii. Rezultaty badań ankietowych i warsztatów strategicznych na temat
problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania zostały zweryfikowane na
spotkaniach z zespołem ds. Aktualizacji Strategii. Następnym etapem były konsultacje
społeczne obecnej wersji SRPS podczas spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Miasta i Gminy.
Obie płaszczyzny pracy nad strategią zostały połączone i przewidziane do włączenia do
niniejszego dokumentu przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Strategia jako
dokument programowy zawiera charakterystykę Gminy, analizę problemów społecznych
wynikającą z realizacji zadań pomocy społecznej oraz z konsultacji społecznych, cele
strategiczne i operacyjne, a także działania, które należy podjąć aby realizować te cele. Do
dopełnienia dokumentu i w celu jego ewaluacji przedstawiono także zasady monitorowania i
aktualizacji strategii.
Taka struktura Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala traktować ją jako
dokument otwarty, który będzie aktualizowany w miarę zmieniającej się sytuacji społecznej i
gospodarczej oraz w oparciu o monitoring ewaluację działań Strategii. Struktura taka pozwala
także po zakończeniu ram czasowych strategii na weryfikację jej celów po dokonaniu analizy
problemów i aktualizacji działań, które należy podjąć w dalszej perspektywie czasowej.
Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów:


organizacja procesu planowania strategicznego



diagnoza sytuacji społecznej gminy



warsztaty strategiczne



planowanie działań.



opracowanie dokumentu
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MODEL PROCESU TWORZENIA STRATEGII

1.4. Aktualizacja SRPS
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Góra Kalwaria w wersji
zaktualizowanej została opracowana w roku 2014 przez zespół składający się z przedstawicieli
GOPS pod kierunkiem Katarzyny Łagowskiej

Kierowniczki GOPS w Górze Kalwarii. Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych powołano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Nr ROA.0120.140.2014 z dnia 20.10.2014. W skład zespołu weszły:
Katarzyna Łagowska
Renata Ozimek
Aneta Piliszek
Dagmara Gwardiak
Madalena Ojrzyńka
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Pracom Zespołu przewodniczyć będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Łagowska
Zadaniem Zespołu jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Góra Kalwaria zwanej dalej Strategią. Zespół wypracowuje diagnostyczne, planistyczne i
wdrożeniowe części Strategii i przekazuje projekt Strategii do konsultacji z mieszkańcami.
Skonsultowany projekt dokumentu Zespół przedstawi Radzie Miasta i Gminy w Górze
Kalwarii do uchwalenia.
Do prac nad aktualizacją Strategii w ramach warsztatów strategicznych zaproszeni zostali
przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji społecznych z terenu Gminy. Celem
spotkań warsztatowych oraz spotkań Zespołu ds. Aktualizacji SRPS była diagnoza sytuacji
społecznej w gminie, w tym:


Analiza sytuacji społecznej w gminie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie
środowisk społecznych i przedstawicieli instytucji społecznych



Analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych



Dotychczasowa współpraca instytucji i organizacji społecznych na rzecz
społeczności lokalnej



Formułowanie wizji rozwoju społecznego gminy, weryfikacja i modyfikacja
SWOT



Formułowanie stanów docelowych oraz kierunków działań w oparciu o
dostępną diagnozę gminy, badania ankietowe, analizy SWOT.

Strategię Rozwiązywania Problemów w Gminie Góra Kalwaria w wersji zaktualizowanej
opracowano na lata 2014 – 2020. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została
przyjęta Uchwałą Rady w Górze Kalwarii Nr w dniu…. r., stanowiącą załącznik do niniejszej
Strategii. Aktualizacja SRPS została przyjęta w dniu …

1.5. Zasady polityki społecznej
W ramach prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie Gminy Góra Kalwaria uwzględnione zostały również obowiązujące
zasady polityki społecznej, a więc:


zasada pomocniczości (subsydiarności) – która polega na tym, że najpierw jednostka
pomaga sobie sama, potem liczy na pomoc rodziny. Jeśli ta nie może pomóc, to powinna
to zrobić społeczność lokalna (organizacje pozarządowe, a następnie samorząd), a na
końcu państwo. Państwo pojawia się jednak dopiero wtedy, gdy działania zainicjowane
na „niższych szczeblach” okazały się niewystarczające (np. z powodu braku środków),
nieskuteczne (np. nieprofesjonalne), bądź nieosiągalne (np. brak rodziny). Taka kolej
rzeczy kształtuje odpowiedzialność za własne życie i życie innych ludzi, wzmacnia więzi
społeczne, daje poczucie samorealizacji i własnej wartości, sprzyja zaspokajaniu potrzeby
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przynależności do wspólnoty lokalnej, zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i wzajemności
(„dziś ja tobie, jutro ty mnie”), nie ubezwłasnowolnia;


zasada efektów odłożonych w czasie – jej istotą jest znaczny dystans czasowy pomiędzy
bodźcem (działaniem mającym przekształcić rzeczywistość społeczną), a reakcją
(pozytywnie rozumianą zmianą). Należy przy tym pamiętać, że „odkładany w czasie”, a
więc odległy efekt wprowadzanych zmian (które często nie mogą być szybkie z przyczyn
oczywistych) nierzadko wywołuje rozgoryczenie, niepokój, pretensje, a nawet odruchy
protestu, buntu, nawet rozruchy. Zwłaszcza wtedy, kiedy zmiany dotyczą większości
społeczeństwa lub dużych jego grup czy kategorii;



zasada szerokiego zasięgu skutków, inaczej zasada promieniowania efektów – polega
ona na tym, że działania podejmowane w obrębie któregoś z obszarów polityki
społecznej, czy któregoś z jej podmiotów obejmują swoim wpływem również ich szersze
lub węższe „obrzeża”, np. jeżeli pomoc społeczna skutecznie pomogła sąsiadom, to
wzrasta poczucie bezpieczeństwa wśród współmieszkańców;



zasada akceptacji społecznej – związana jest ona z tym, że jeżeli działania władz budzą
pozytywne emocje społeczne (np. organizowanie wakacji dla dzieci czy rozgrywek
sportowych), wówczas efekt jest szybki. To wzmacnia więzi pomiędzy decydentami,
realizatorami i ich otoczeniem. Jeśli natomiast władza lokalna musi zabiegać o akceptację
swoich zamiarów, wówczas należy przygotować plan, który powinien zawierać:

podejmowane decyzje; zaangażowanie do realizacji celu i poszczególnych jego etapów

ewentualnych niepowodzeń;


zasada kontroli społecznej – związana jest z bieżącym monitoringiem postępów w
realizacji działań przez społeczność lokalną;



zasada aktywności i zaangażowania - polega na włączaniu (na różnych zasadach, pod
różnymi pozorami i do różnych zadań) w lokalne życie społeczne jak największej grupy
mieszkańców;



zasada kompleksowości i sprzężenia zwrotnego – wiąże się ona z tym, że jakiekolwiek
zmiany dokonane w jednym obszarze życia zawsze powodują zmiany w innych jego
dziedzinach;



zasada pozornego altruizmu – związana jest ona z osobowością człowieka. Należy
bowiem pamiętać, że wprowadzając czy planując jakieś działania społeczne często
argumentujemy to dobrem powszechnym: musimy pomóc ludziom starym i
niepełnosprawnym, bezradnym (dzieciom), bezdomnym. Trzeba jednak zawsze mieć na
uwadze, że realizowany model ładu społecznego ma swoje różne strony – tę ogólną,
ideową, dającą poczucie uczestnictwa i zgodę na społeczne czynienie czegoś dobrego i
inną, wyrażającą się w pytaniu: „Co ja z tego będę mieć?”.
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2. DIAGNOZA
2.1. Podstawowe informacje o Gminie i jej walory
Gmina Góra Kalwaria zajmuje część dwóch mezoregionów - Równiny Warszawskiej i
Doliny Środkowej Wisły, wchodzących w skład makroregionu Niziny Środkowo
mazowieckiej. Zabudowa miejska Góry Kalwarii koncentruje się na Równinie Warszawskiej
położonej powyżej dna doliny Wisły. Największym atutem gminy jest jej położenie.
Niedaleko Warszawy, na skrzyżowaniu szlaków (drogowych i kolejowych) wschód –
zachód i północ –południe. Rolniczy charakter południowej części (malowniczy kompleks
sadów i lasów) kontrastuje z przemysłową północą. W środku gminy leży Góra Kalwaria –
główny ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i administracyjny gminy. Strefa północna
(rejon wsi Baniocha) to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową, np. hale
magazynowe i hurtownie oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska
Gmina miejsko-wiejska Góra Kalwaria położona jest w środkowej części województwa
mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Gmina sąsiaduje:


od północy z gminami: Konstancin - Jeziorna i Piaseczno;



od wschodu z gminą Karczew;



od południa z gminami: Chynów i Warka;



od zachodu z gminą Prażmów.

Położenie gminy na tle powiatu piaseczyńskiego

Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i przyrodniczych, z których najważniejsze to
malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły, historyczne
zespoły urbanistyczno-budowlane w mieście Góra Kalwaria i Czersku. Miasto Góra
Kalwaria położone jest w odległości 33 km od Warszawy na wysokim lewym brzegu Wisły.
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W XVII w. było to miasto klasztorów, nazwane Nową Jerozolimą. Od XIX wieku, kiedy
zniesiono zakaz osiedlania się w mieście Żydów, aż do ostatniej wojny światowej Góra
Kalwaria stała się jednym z najważniejszych centrów polskiego chasydyzmu (działalność
prowadził tu słynny cadyk Icchak Meir Alter).

Podział powierzchni gminy według sposobu zagospodarowania terenów
Wyszczególnienie

ha

%

Powierzchnia geodezyjna

14 412

100,00

Użytki rolne

8 771

60,44

grunty orne

4 314

29,73

sady

2 785

19,19

łąki

760

5,24

pastwiska

912

6,28

Lasy i grunty leśne

2 369

16%

Pozostałe

2 772

19,10

w tym

* Dane GUS 2012 r.

Gmina Góra Kalwaria ma największą powierzchnię ze wszystkich gmin powiatu
piaseczyńskiego. Powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 412 ha. Gmina Góra
Kalwaria jest gminą miejsko-wiejską a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodzą
również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim. Biorąc pod uwagę sposób
zagospodarowania terenów w gminie Góra Kalwaria należy stwierdzić, że przeważają
użytki rolne, które zajmują 60,44% powierzchni gminy. Użytkowanie gruntów na terenie
gminy Góra Kalwaria wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter. Na terenie gminy w
największym stopniu rozwinięte jest rolnictwo – głównie sadownictwo. Przemysł
skoncentrowany jest tak naprawdę jedynie wokół miasta Góra Kalwaria i miejscowości
Baniocha. Stosunkowo duży odsetek powierzchni gminy stanowią lasy – 16%.

Powierzchnia gminy stanowi prawie 30% powierzchni powiatu piaseczyńskiego i należy do
jednej z większych z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu Gmina Góra Kalwaria
dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego, których utrzymanie jest niezwykle
istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami zabytkowymi najważniejszą atrakcję
przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją jak również osiedlaniem się na terenie gminy
Niezwykle cennym zabytkiem jest układ urbanistyczny miasta Góra Kalwaria (zrealizowany
po 1670, oparty w planie o formę krzyża łacińskiego, wytyczony na podstawie
średniowiecznych planów Jerozolimy). Wśród innych zabytków warto wymienić: kościół
pobernardyński Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIII w.; kaplica kalwaryjska: tzw. "Ratusz
Piłata" z poł. XVII w.; dawny kościół marianów, tzw. "Wieczernik" z 1674; dawne kolegium
zakonu Pijarów z 1675; klasycystyczne budynki z I połowy XIX w. (Np. ratusz), dwie
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synagogi przy ul. Pijarskiej, cmentarz żydowski (kirkut) oraz Dwór Cadyka Altera (ul.
Pijarska 10/12).
Do turystycznych i kulturowych walorów gminy należą:


Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otulinę - wymagające zachowania na terenie
gminy przepisów obowiązujących w Parku, konieczności zapewnienia możliwości
swobodnego poruszania się po jego terenie, oraz uzgadnianie wszelkich dotyczących
parku działań z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody



Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu



Rezerwat Łachy Brzeskie – jest to jedyny rezerwat przyrody na terenie gminy Góra
Kalwaria, ochroną objęto wyspy, łachy piaszczyste, wody płynące Wisły o łącznej
powierzchni 476,31 ha.

Malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły – w obszarze,
której ustalone jest ograniczenie zabudowy do niezbędnej zabudowy siedliskowej oraz
zachowanie wglądu ze skarpy w dolinę Wisły.
Góra Kalwaria z uwagi na cenne walory urbanistyczne i zachowane budowle
architektoniczne miasto (80% układu urbanistycznego), na mocy decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Warszawie w 1991 roku zostało wpisane do rejestru zabytków.

2.2. Demografia
Gmina Góra Kalwaria, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych
Regionalnych), liczy 25 701 mieszkańców (dane z 2012r.), co stanowi 15,2% ogółu ludności
powiatu piaseczyńskiego. Taki poziom zaludnienia stawia gminę Góra Kalwaria na 2.
miejscu w powiecie piaseczyńskim (na 6 samorządów gminnych). W gronie sześciu gmin
powiatu najwięcej mieszkańców liczy gmina Piaseczno (75 008 obywateli), najmniej zaś
gmina Prażmów (9 941 obywateli). Prawie trzykrotnie większy poziom zaludnienia gminy
Piaseczno w stosunku do zaludnienia gminy Góra Kalwaria wynika przede wszystkim z jej
miejskiego charakteru – największym skupiskiem ludności jest miasto Piaseczno, na które
przypada 26,1 % ogółu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W gminie Góra Kalwaria
największym ośrodkiem o największym zaludnieniu jest miasto Góra Kalwaria.
Średnia gęstość zaludnienia w gminie Góra Kalwaria wynosi 178 osoby/km2, jest to mniej w
stosunku do średniej dla powiatu piaseczyńskiego wynoszącej 272 osób/km2. Generalnie
gmina Góra Kalwaria jeśli chodzi o gęstość zaludnienia w porównaniu z pozostałymi
gminami powiatu piaseczyńskiego zajmuje dopiero czwarte miejsce po gminach: Piaseczno,
Konstancin Jeziorna i Lesznowola.
Analizując rozwój liczby ludności w gminie Góra Kalwaria w latach 2006-2012, należy
podkreślić, iż w całym analizowanym okresie następował powolny aczkolwiek
systematyczny wzrost ludności miasta. W badanym okresie sześcioletnim zaznaczyło się
nieznaczne zwiększenie zaludnienia miasta rzędu 6% (1 531 osoby) i był to jeden z
najniższych wskaźników wzrostu z porównywanych gmin. Jedynie gmina Konstancin
Jeziorna i gmina Tarczyn charakteryzowały się podobnym sześcioletnim wzrostem rzędu
3%-4%.

1
9

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Kalwaria w latach 2014 – 2020

Struktura płci ludności gminy Góra Kalwaria charakteryzuje się znaczną przewagą kobiet,
które stanowią 52% ogółu mieszkańców i wskaźnik ten nie odbiega w zasadniczy sposób od
średniej powiatowej jak i dla poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego. Dla
porównania wskaźnik ten dla powiatu wynosi 52%, a dla całego kraju również 52%.
Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) osiągnął w gminie Góra Kalwaria
w 2012 r. wysoką wartość 107 kobiet na 100 mężczyzn, ale nieprzekraczającą średniej
wyliczonej dla całego powiatu piaseczyńskiego (109 kobiet na 100 mężczyzn) i
nieprzekraczający poziomu wskaźnika dla całej Polski (107).

2011

2012

2013

2014

MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem

1

25 563

25 648

25 494

25 690

Ogółem

2

13 184

13 231

13 248

13 240

Wiek 0-17

3

2 483

2 490

2 426

2 490

Wiek 18-59

4

7 838

7 803

7 878

7 800

Wiek 60 lat i więcej

5

2 863

2 938

2 944

2 950

Ogółem

6

12 379

12 417

12 246

12 450

Wiek 0-17

7

2 604

2 609

2 540

2 620

Wiek 18-64

8

8 556

8 560

8 501

8 570

Wiek 65 lat i więcej

9

1 219

1 248

1 205

1 260

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

W strukturze wiekowej ludności gminy Góra Kalwarii, jak wynika z analiz
demograficznych, zachodzą zmiany. W latach 2006 – 2013 zwiększał się systematycznie
udział grupy ludności w wieku poprodukcyjnym natomiast zmniejszał udział dwóch
pozostałych grup wiekowych tj. w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Procentowe
zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym wynikało ze zwiększenia się liczby osób w
wieku poprodukcyjnym, ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców zwiększył się też
umiarkowanie o 1,7%. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na koniec 2012 roku była
co prawda niewiele większa aniżeli na koniec 2006 roku i wynosiła zaledwie 128 osób.
Utrzymywanie się tendencji liczebnego zwiększania się wskaźnika ludności w wieku
przedprodukcyjnym będzie miało w dłuższej perspektywie czasowej wpływ na większą
liczbę uczniów w szkołach na terenie gminy Góra Kalwaria. Z tego powodu warto brać pod
uwagę tę tendencję w polityce oświatowej gminy.
Stosunkowo umiarkowany poziom osiąga wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym
w ogólnej liczbie ludności. W 2012 r. grupa ta stanowiła w badanej gminie 16,7% wszystkich
jej mieszkańców, co oznacza tendencję rosnącą. Znacznie wyższy poziom wskaźnika
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osiągnęły gminy – Konstancin Jeziorna – 19,9% oraz Tarczyn 17,0. Dla porównania wskaźnik
powiatowy osiągnął wartość 15,3% a ogólnopolski osiągnął wartość 16,2%. Poziom tego
wskaźnika dla gminy Góra Kalwaria zatem mieści się w tych granicach.
W kolejnych latach odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym będzie ulegał
prawdopodobnie zwiększeniu, w związku z osiąganiem wieku emerytalnego przez kolejne
roczniki osób znajdujących się obecnie w grupie ludności produkcyjnej, co stawia przed
władzami gminy duże wyzwania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości życia
mieszkańcom gminy.
Innym wskaźnikiem obrazującym strukturę wiekową ludności jest współczynnik osób w
wieku nieprodukcyjnym (osoby do lat 18 oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia i kobiety
powyżej 60 lat) na 100 osób w przedziale wieku produkcyjnego. Oznacza on potencjalne
obciążenie, jakie spada na barki osób w „sile wieku” związane z utrzymaniem jeszcze bądź
już niepracujących członków społeczeństwa. W tym porównaniu gmina Góra Kalwaria
wypada stosunkowo korzystnie – omawiany wskaźnik wynosi dla niej 57,1 (podobnie, jak w
gminie Prażmów). Wskaźnik ten jest wyższy od średniej ogólnopolskiej (55,1). Jeśli odsetek
ludności w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastał, spowoduje to konieczność
podejmowania przez gminę odpowiednich działań w zakresie opieki społecznej
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. urodziło się w gminie Góra
Kalwaria 277 dzieci, natomiast zmarło 272 obywateli. Różnica pomiędzy tymi wartościami
oznacza wskaźnik przyrostu naturalnego na poziomie 0,2‰.
Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Góra Kalwaria jest niższy od średniej w
powiecie(3,4‰) oraz od średniej w województwie mazowieckim (0,5‰). Może być (jest)
istotnym uwarunkowaniem dla polityki rozwoju gminy.

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie
W oparciu o dane demograficzne należy stwierdzić, że w gminie Góra Kalwaria jest
niewielkie tempo zwiększania liczby ludności. Poza tym społeczność gminy w
umiarkowanym tempie starzeje się, czyli maleje liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym, a rośnie liczba obywateli w wieku emerytalnym. Jednym z powodów
tego zjawiska, na co zwracali uwagę uczestnicy warsztatów strategicznych organizowanych
w ramach KKZ, może być wyjazd młodych, często dobrze wykształconych mieszkańców
gminy Góra Kalwaria, do dużych ośrodków miejskich, a także za granicę. Przy
utrzymującym się niskim przyroście naturalnym, liczba mieszkańców gminy może zacząć
ulegać spadkowi.
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Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

2.3. Rynek pracy

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba osób pracujących na obszarze gminy wynosiła 4 713
osób i była ona większa od liczby zatrudnionych na koniec 2010 roku o 462 osób. W
strukturze zatrudnionych zdecydowaną przewagę na terenie gminy Góra Kalwaria mają
zatrudnieni na obszarach miejskich gminy, którzy stanowili 56% wszystkich zatrudnionych.
Pozostałą część stanowią zatrudnieni na obszarach wiejskich. W 2006 roku dominacja
zatrudnionych na obszarach miejskich gminy była znacznie wyraźniejsza, stanowili oni 66%
ogółu zatrudnionych. W ciągu pięciu lat nastąpiła zmiana w strukturze zatrudnienia o 7%. Z
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Z analiz demograficznych wynika, że powodem tego stanu było zwiększenie dynamiki
wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich w porównaniu do obszarów miejskich.
Liczba bezrobotnych na koniec 2013 roku wynosiła1065 ( 1146 osób w 2012). Liczba osób
pozostających bez pracy jest skutkiem szerszego problemu wyhamowania dynamiki wzrostu
gospodarczego i związanego z tym wzrostu bezrobocia w skali ogólnokrajowej.
Liczba osób pozostających bez pracy w gminie Góra Kalwaria w 2012 roku w porównaniu
do 2005 roku nie uległa większej zmianie. Pomimo wzrostu poziomu bezrobocia na terenie
Gminy Góra Kalwaria, co w znacznej mierze było i jest skutkiem kryzysu w skali globalnej,
Europy i kraju, sytuacja pod tym względem nie jest najgorsza w stosunku do innych
regionów kraju, a nawet regionów województwa mazowieckiego. W pewnej mierze jest to
skutkiem położenia gminy w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, która
absorbuje znaczne siły robocze.

Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w powiecie piaseczyńskim w latach 2010 – 2013
Rok

2010

2011

2012

2013r.

Liczba bezrobotnych

5047

4968

5941

6052

Stopa bezrobocia w
powiecie
piaseczyńskim

7,6%

7,3%

8,3%

8,3%

Stopa bezrobocia w
woj. mazowieckim

9,4%

9,9%

10,8%

11,0%

Stopa bezrobocia w
kraju

12,4%

12,5%

13,4%

13,4%

Poziom bezrobocia w gminie Góra Kalwaria w latach 2010 – 2013

Liczba bezrobotnych
/w tym kobiet

Uprawnienia do zasiłku dla
bezrobotnych /w tym kobiet

2010 r.

1053/479

169/67

2011 r.

976/456

184/86

2012 r.

1146/512

174/78

2013 r.

1065/492

137/70

Struktura bezrobocia
2010r.

2011r.

2012r.

2013r.
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Czas
pozostawania
bez pracy w
miesiącach

Wiek

Wykształcenie

Staż pracy
ogółem

Ogółem

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

do 1

97

78

94

76

1-3

216

174

219

163

3-6

175

158

220

154

6-12

227

200

201

219

12-24

221

192

205

229

pow. 24

117

174

207

224

18-24

202

152

207

157

25-34

290

253

289

267

35-44

217

213

250

242

45-54

208

204

214

218

55-59

98

110

140

129

60-64

35

42

43

50

wyższe

76

72

94

98

policealne i
średnie
zawodowe

224

227

251

234

średnie
ogólnokształcące

116

94

126

106

zasadnicze
zawodowe

246

234

254

271

gimnazjalne i
poniżej

391

349

421

356

do 1 roku

109

101

116

91

1-5

199

174

204

185

5-10

136

135

153

162

10-20

177

185

200

195

20-30

150

146

145

147

30 lat i więcej

69

65

87

83

bez stażu

231

170

241

202

1053

976

1146

1065
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Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy z gminy Góra Kalwaria w latach 2010 – 2013

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
2010 r.
Ogółem
/kobiety
Osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy:

2011 r
Ogółem
/kobiety

2012r.
Ogółem
/kobiety

2013r.
Ogółem
/kobiety

946/420

868/393

1040/448

967/438

Do 25 roku życia

202/108

152/75

207/103

157/80

Długotrwale bezrobotne

438/211

455/225

544/261

566/266

X/81

X/61

X/82

X74

254/82

270/95

303/93

297/104

Bez kwalifikacji
zawodowych

421/198

436/205

538/242

418/189

Bez doświadczenia
zawodowego

251/134

205/101

283/128

235/100

Bez wykształcenia średniego

637/246

583/337

675/249

627/238

Samotnie wychowujący co
najmniej do 18 roku życia

74/67

61/53

84/77

92/82

Które po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie
podjęły zatrudnienia

17/2

25/5

27/5

325/3

31/12

32/8

32/12

39/17

Kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu
dziecka
Powyżej 50 roku życia

Niepełnosprawni

Formy wsparcia pracodawców oraz osób bezrobotnych w latach 2010-2013: PUP w
Piasecznie nie prowadzi odrębnej statystyki dotyczącej aktywizacji bezrobotnych z
poszczególnych gmin. Dane dotyczące aktywizacji zawodowej odnoszą się do wszystkich
zarejestrowanych osób bezrobotnych, którzy zostali objęci wsparciem w latach 2010-2013.


6 977633,00 zł – algorytmowe środki Funduszu Pracy, przyznane decyzją Ministra
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych bezrobotnych



2 171 580,00 zł – środki w ramach projektu ( łącznie z wkładem własnym i ewaluacją
projektu) – środki pozyskane w ramach projektu współfinansowanego z
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europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Poddziałanie 6.1.3 „Stop
bezrobociu. Chcę pracować!”


1 653 835,00 zł – środki dodatkowo pozyskane przez PUP w Piasecznie w ramach
rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatkował środki finansowe w
wysokości 4 278 327,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, z tego:


2 511170,00 zł – środki Funduszu Pracy (algorytm) przyznane decyzją Ministra Pracy
i Polityki Społecznej,



1 557737,00 zł – środki w ramach projektu (łącznie z wkładem własnym FP) – środki
pozyskane w ramach projektu współfinansowanego z europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VI Poddziałanie 6.1.3 „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”



209420,00 zł – środki dodatkowo pozyskane przez PUP w Piasecznie w ramach
rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Program
związany z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach na których miały miejsce
klęski żywiołowe”.

Urząd realizował projekt: „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany był do 194 osób bezrobotnych z
powiatu piaseczyńskiego, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:


bezrobotnych poniżej 25 roku życia,



długotrwale bezrobotnych,



bezrobotnych bez kwalifikacji, bez doświadczenia lub wykształcenia średniego,



bezrobotnych powyżej 50 roku życia,



bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie.

Głównym celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Do osiągnięcia tego celu przyczyniło się:


zorganizowanie 30 miejsc stażu, .



przyznanie 70 osobom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,



sfinansowanie szkoleń dla 94 osób bezrobotnych.

Projektu „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” kontynuowany był w 2012 r.
Realizacja aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych
z FP i EFS i rezerwy MPiPS w 2011 r.
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Aktywne programy
rynku pracy

Wydatki
w zł

Osoby
objęte
programem

w tym w
ramach
projektu
„Stop
bezrobociu.
Chcę
pracować!

w tym w
ramach
„programu
związanego z
aktywizacją
osób
bezrobotnych
na terenach
na których
miały miejsce
klęski

Osoby
podejmujące
zatrudnienie w
2011 r. po
zakończeniu
programu
osoby

%

żywiołowe”

Szkolenia

579 567

161

94

-

50

30,90%

Studia
podyplomowe

135 935

21

-

-

19

-

Prace interwencyjne

238 019

22

-

-

18

51,42%

Roboty publiczne

445 553

69

-

46

15

21,12%

Prace społecznie
użyteczne

202 768

163

-

-

17

14,16%

1 219 607

175

30

-

110

59,14%

8031

1

-

-

0

-

Stypendium na
kontynuację nauki

10 658

1

-

-

0

-

Środki na podjęcie
dział. gospodarczej

1 387 447

91

70

-

90

98,90%

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia st.
pracy

0

0

-

-

-

-

Refundacja składek
KRUS

0

0

-

-

-

-

50 742

31

-

-

15 (ref.
skł
ZUS)

100%

4 278 327

734

194

46

334

-

Staże u pracodawcy
Przygotowanie
zawodowe
dorosłych

Inne /ref. kosztów
opieki nad
dzieckiem, ref.
skł.ZUS, bad. lek.,
Razem

2
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Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
W 2011 roku 11 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy zostało
objętych szkoleniami. Koszt szkoleń wyniósł 36 965 zł.
Ze staży skorzystało 6 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Poza tym osoby
niepełnosprawne poszukujące pracy korzystały ze zwrotu kosztów badań lekarskich oraz
zwrotów za dojazdy do miejsca szkolenia lub miejsca odbywania stażu.
Wydatki poniesione na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy wyniosły 35 969 zł.
Ponadto 8 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy otrzymało jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na dotacje wyniosły
197 000 zł.
Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze
środków PFRON wydatkowana została kwota w wysokości 269 934 zł.
Ponadto pozyskano środki z programu aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych JUNIOR. W ramach programu stażem objęto 2 osoby. Wydatki w
ramach programu przeznaczono na świadczenia związane z rehabilitacją zawodową
absolwentów, premie dla doradców zawodowych - opiekunów stażystów oraz premie dla
pracodawców, którzy zorganizowali staż. Łączny koszt programu wyniósł 7162,51 zł.
Efektywność poszczególnych programów wynosi :


szkolenia – efektywność 9 % - zatrudnienie uzyskała 1 osoba,



dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – 100% - 8 osób podjęło
działalność gospodarczą,



staże – 16,6% - zatrudnienie po zakończeniu stażu uzyskała 1 osoba.

W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatkował łącznie ze środkami
PFRON środki finansowe w wysokości 5 268 510,00 zł na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, z tego:


2 422 923,00 zł – środki Funduszu Pracy (algorytm) przyznane decyzją Ministra Pracy
i Polityki Społecznej,



1 635 383,00 zł – środki pozyskane przez PUP w ramach projektu (łącznie z wkładem
własnym FP) –współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Poddziałanie 6.1.3 „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” W ramach
projektu realizowane były szkolenia dla 103 os., staże dla 40 os., przyznane zostały
środki na podjęcie działalności gospodarczej 58 osobom.



197 797,00 zł - środki pozyskane przez PUP z rezerwy Ministra w ramach programu
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami
monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego
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Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EFG”). W ramach programu
zorganizowane zostały szkolenia indywidualne dla 63 osób bezrobotnych.


219 959,00 zł - środki pozyskane przez PUP z rezerwy Ministra w ramach programu
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w
Piasecznie do 12 miesięcy”. W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 9 osób,
przyznano 11 osobom środki na podjęcie działalności gospodarczej.



360 908,00 zł - środki pozyskane przez PUP z rezerwy Ministra w ramach programu
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia”. W ramach
programu zostały zorganizowane szkolenia dla 22 os. i staże dla 19 osób, 15 osobom
przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej.



69 911,00 zł - środki pozyskane przez PUP z rezerwy Ministra w ramach programu
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia”. W ramach
programu zorganizowane były szkolenia dla 22 osób oraz staże dla 7 osób.



361 629,00 zł - środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W ramach środków PFRON zorganizowano 4 miejsca stażu dla
osób poszukujący pracy, zorganizowano szkolenia dla 13 osób poszukujących pracy,
przyznano 2 pracodawcom refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy dla
osoby niepełnosprawnej. Ponadto 8 osób niepełnosprawnych otrzymało środki na
podjęcie działalności gospodarczej.

Wydatki i efektywność aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w 2012 r.
Wydatki ogółem
Lp

Aktywna forma

Liczba osób objętych
programem
(w tym kobiet)

Efektywność po
zakończonym
udziale
w
programie

1.

Szkolenia

1 339 935,00

375(158 k)

24%

2.

Studia podyplomowe

136 285,00

36(26 k)

54%

3.

Prace interwencyjne

202 135,00

42(22 k)

55,55%

4.

Roboty publiczne

304 139,00

36(14 k)

55,88%

5.

Pracespołecznie
użyteczne

202 994,00

174(91 k)

11,25%

6.

Staże

728 765,00

137(101 k)

66,38%

7.

Przygotowanie
zawodowe dorosłych

22 785,00

1

-

8.

Środki
na
podjęcie
działalności gospodarczej

1 653 688,00

108(51 k)

99,07%

9.

Refundacja
kosztów
wyposażenia
lub
doposażenia stanowiska

302 684,00

22(8k)

100%
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pracy
10.

Inne wydatki :

12 495

14(9k)

-

koszty opieki,

2614,00

2(2 k)

-

koszty przejazdu,

19,00

1(1 k)

-

badania lekarskie,

856

8(4 k)

-

składki na ubezpieczenie
społeczne

9 006,00

3(2k)

100%

11.

Refundacja
KRUS

976,00

1

-

12.

Razem

4 906 881*

946(480 k)

składek

W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatkował łącznie ze środkami
PFRON na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kwotę 7 419 387,00 zł, z tego:

3 782 337,00 zł – środki Funduszu Pracy (algorytm) przyznane decyzją Ministra
Pracy i Polityki Społecznej,

3 257 050,00 zł – środki pozyskane przez PUP w ramach projektu (łącznie z
wkładem własnym FP) – środki pozyskane w ramach projektu półfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Poddziałanie 6.1.3 „Stop bezrobociu.
Chcę pracować!” W ramach projektu realizowane były szkolenia dla 188 os., staże dla 71
os., 117 os. zostały przyznane zostały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

180 000,00 zł - środki pozyskane przez PUP z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. ramach programu aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. W ramach tych środków 11 osób otrzymało dofinansowania na
podjęcie działalności gospodarczej,

200 000,00 zł – środki PFRON na aktywizację zawodową osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności.

Wydatki i efektywność aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w 2013 r.
(stan na 31.12.2013)
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Lp

Aktywna forma

Wydatki
ogółem

Liczba osób
objętych
programem
(w tym
kobiet)

1.

Szkolenia

1 296 861,00

287

Liczba
osób, które
zakończyły
udział w
programie

Liczba osób,
które podjęły
zatrudnienie
po udziale w
programie

Efektywność
po
zakończonym
udziale w
programie

286

64

22,38 %

22

15

68,18%

40

28

70,00%

36

22

61,11%

188

26

13,83%

161

121

75,16%

1

0

0%

176

176

100%

28

28

100%

2

0

0%

(105 k)
2.

Studia
podyplomowe

86 548,00

13 (7 k)
+ z 2012r
31 (23 k)

3.

4.

5.

6.

Prace
interwencyjne

479 038,00

Roboty
publiczne

417 687,00

Prace społecznie
użyteczne

252 914,00

Staże

65
(28k)
41
(17 k)
219
(95 k)

1 138 601,00

183
(128 k)

7.

8.

9.

10.

Przygotowanie
zawodowe
dorosłych

Środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej

31 042,00

1 os
(kont. z
2012r.)

2 973 781,00

176
(89 k)

Refundacja
kosztów
wyposażenia lub
doposażenia
stanowiska
pracy

481 311,00

Stypendium na
kontynuowanie
nauki

33 959,00

28
(15k)

4
(4 k)
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Lp

Aktywna forma

Wydatki
ogółem

Liczba osób
objętych
programem
(w tym
kobiet)

11.

Inne wydatki :

21 115,00

( w tym):
- koszty opieki,

16

Liczba
osób, które
zakończyły
udział w
programie

Liczba osób,
które podjęły
zatrudnienie
po udziale w
programie

Efektywność
po
zakończonym
udziale w
programie

5

5

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

100%

-

-

-

945

485

ok. 51,32 %

(9 k)
714,000

1
(1k)

12.

13.

- koszty
przejazdu,

13,00

- badania
lekarskie,

635,00

(1 k)
3
(2 k)

- składki na
ubezpieczenie
społeczne

19 753,00

Refundacja
składek KRUS

6 530

Razem

1

5
(3 k)

7
(3k)

7 219 387,00

1064

Wydatki i efektywność aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w 2013 r.
finansowanych ze środków PFRON
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Wydatki ogółem
Lp

Aktywna forma

Liczba osób objętych
programem
(w tym kobiet)

Efektywność po
zakończonym
udziale
w
programie



Szkolenia

10 000,00

3

0

2.

Staże

52 000,00

7

0

3.

Środki
na
podjęcie
działalności gospodarczej

134 000,00

5

100%

Badania
lekarskie,
stypendia
szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu
osób objętych w/wym.
formami wsparcia

4 000,00

Wsparcie
dot.
w/wym. liczby osób

-

Razem

200 000,00

15

33%

5.

Usługi rynku pracy. Pośrednictwo pracy realizowane przez PUP w Piasecznie w latach
2010 – 2013
W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie pozyskano 3451 miejsc pracy, z
czego liczba niesubsydiowanych miejsc pracy to 2795.
Najczęściej zgłaszane były oferty pracy na następujące stanowiska pracy:















handlowcy, przedstawiciele handlowi,
robotnik gospodarczy,
sprzedawca, kasjer
pracownik biurowy, recepcjonistka, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,
pracownik budowlany,
kierownik małego przedsiębiorstwa,
szef kuchni, kucharz, pomoc kuchenna,
sprzątaczka,
specjalista ds. marketingu i sprzedaży,
pracownik ochrony,
nauczyciel przedszkola,
fryzjer, manikiurzystka, kosmetyczka,
kierownik marketingu i sprzedaży,
magazynier.

Jedną z form pośrednictwa pracy są giełdy pracy organizowane dla jednego pracodawcy. W
2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało zorganizowanych 8 giełd pracy, w których
udział wzięło 316 osób bezrobotnych. Największa giełda, została zorganizowana dla firmy
DECATHLON, która przeprowadzała nabór pracowników do nowo otwieranego sklepu na
terenie Piaseczna. Udział w tej giełdzie wzięło 71 osób.
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W 2010 roku zostały również zorganizowane targi pracy. Targi odbyły się 21 października
2010, w siedzibie Starostwa Powiatowego. Udział wzięło 9 pracodawców z terenu Warszawy
i powiatu piaseczyńskiego, m.in. Auchan Polska, Manpower Polska, MarcPol, Nordre,
Polskie Centrum Marketingowe, Sacel Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Pracodawcy przedstawili różnorodne oferty zatrudnienia. Oferowane stanowiska to m.in.
sprzedawca, kasjer, pracownik hali, magazynier, operator, kelner, pomoc kuchenna,
pracownik biurowy, pracownik fizyczny, konsultant telefoniczny, pracownik obsługi klienta,
agent ochrony, szwaczka, operator maszyn dziewiarskich, mechanik maszyn dziewiarskich.
Swoje stanowisko na targach mieli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy,
którzy udzielali porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa pracy.

W 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie pozyskano 3268 miejsc pracy, z
czego liczba niesubsydiowanych miejsc pracy to 2900. Najczęściej zgłaszane były oferty
pracy na następujące stanowiska pracy:











handlowiec, przedstawiciel handlowy,
sprzedawca,
asystent ds. sprzedaży, asystent. ds. marketingu, asystent ds. admin.-handl.,
specjalista ds. sprzedaży,
kasjer,
kierownik stoiska, kierownik działu sprzedaży, kierownik ds. handlowych,
kucharz, pomoc kuchenna,
pracownik administracyjny, sekretarz asystent,
pracownik fizyczny, pracownik sprzątający,
magazynier,
kierowca

Spośród złożonych ofert pracy 1428, tj.44% określały bardzo wysokie wymagania, głównie
znajomość języków obcych m. in. chińskiego, wietnamskiego. W wielu przypadkach
rekrutacja osób bezrobotnych na te stanowiska okazała się nieskuteczna i w związku z tym
pracodawcy występowali o wydanie opinii, na temat możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry
bezrobotnych i poszukujących pracy.
W 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało zorganizowanych 13 giełd pracy, w
których udział wzięło 230 osób bezrobotnych (m.in. Auchan Polska, PHU Caro, Tabak
Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka), FHU MAWIDA, Biznes Partner).
Największa giełda, została zorganizowana dla firmy PEPCO POLAND, która
przeprowadzała nabór pracowników do nowo otwieranego sklepu na terenie Piaseczna.
Udział w tej giełdzie wzięło 48 osób.
W 2011 roku zostały również zorganizowane Targi Pracy. Targi odbyły się 25 października
2011 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego. Udział wzięło 13 pracodawców z terenu
powiatu piaseczyńskiego oraz Warszawy i okolic, m.in. Auchan Polska ul. Puławska 46
Piaseczno, Manpower Polska ul. Żyrardowska 35 Grodzisk Mazowiecki, Partner – Agencja
Pracy Tymczasowej ul. Puławska 45 B Piaseczno, Łuksza Sp. J. ul. Topolowa 14/16/18
Pawłowice, McDonald’s ul. Marynarska 15 Warszawa, Konsalet Security Sp. z o.o. ul.
Przasnyska 6 A Warszawa, Clar System S.A ul. Czerniakowska 73/79 Warszawa, Envistar
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Sp. z o.o. ul. Kuropatwy 9 Mysiadło, Agencja Ochrony „ARGUS” sp. z o.o. ul. Piłsudskiego
168/5 Sochaczew, Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka’ ul. Koszykowa 33 Warszawa,
miejsce pracy Tomice, S.B.E. polska Sp. z o.o. ul. Puławska 34 Piaseczno, Polskie Centrum
Marketingowe Sp. z o.o. ul. Poleczki 7 Warszawa.
Oferowane stanowiska to m.in. pakowacz, operator wózka widłowego, pracownik
produkcyjny, pracownik restauracji, pracownik ochrony, pracownik gospodarczy, kasjer sprzedawca, magazynier, pracownik budowlany, przedstawiciel handlowy, pracownik
biurowy, technik elektronik, operator - pomocnik technika, pracownik kompletacji zleceń,
pracownik metkujący, konsultant telefoniczny. Swoje stanowisko na Targach mieli również
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, którzy udzielali porad i konsultacji prawnych z
zakresu prawa pracy.
W Targach wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z Piaseczna.

W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie pozyskano 2604 miejsc pracy, z
czego 2238 niesubsydiowanych.
Najczęściej zgłaszane były oferty pracy na następujące stanowiska:










handlowiec, przedstawiciel handlowy, konsultant ds. handlowych, doradca
handlowy,
sprzedawca, kasjer,
asystent ds. sprzedaży, asystent. ds. marketingu, asystent ds. admin.-handl.,
specjalista ds. sprzedaży,
kierownik, z-ca kierownika, kierownik ds. sprzedaży, kierownik ds. marketingu,
kierownik sklepu,
kucharz, pomoc kuchenna,
pracownik biurowy, pomoc biurowa, asystent biura, sekretarka,
pracownik sprzątający,
pracownik fizyczny w gospodarstwie (rolnym, szkółkarskim, sadowniczym,
szklarniowym),
magazynier, pracownik magazynowy.

W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało zorganizowanych 7 giełd pracy, w
których udział wzięło 188 osób bezrobotnych, dla firm: Spółdzielnia Spożywców
SUPERSAM, Firma ZAJFERT, Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA, TESCO
POLSKA, Firma Usługowa BŁYSK.
Największa giełda została zorganizowana dla firmy TESCO POLSKA, która przeprowadzała
nabór pracowników do nowo otwieranego sklepu w Górze Kalwarii. Udział w tej giełdzie
wzięło 91 osób.
W dniu 20 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyły się
Jesienne Targi Pracy, w których udział wzięły następujące firmy: Marcpol SA, oferujący
pracę na stanowiskach: kasjer-sprzedawca, sprzedawca, magazynier-sprzedawca; EBS SA,
na stanowiskach: pracownik pralni chemicznej, kelner; PPH EURO-DACH, na stanowisku
blacharz budowlany; Spółdzielnia Spożywców SUPERSAM, na stanowiskach: sprzedawcakasjer, pracownik fizyczny; Jeronimo Martins Polska SA (Biedronka), na stanowiskach: z-ca
kierownika sklepu, sprzedawca-kasjer, pracownik biurowy; McDonald’s Polska Sp. z o.o., na
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stanowisku: pracownik restauracji. Różnorodne oferty zatrudnienia przedstawiły agencje
pośrednictwa pracy, tj. ManPower Group Sp. z o.o., na stanowiska: pakowacz, magazynier,
handlowiec; Leader Service International SA, na stanowiska: pracownik hali, kasjer,
spawacz, pakowacz, kontroler jakości; Promedica24, na stanowiska: opiekun osoby starszej
w Niemczech, rekruter zewnętrzny, praktykant w dziale HR; Partner Sp. J., na stanowiska:
tester gier komputerowych, pracownik produkcji, oraz Stowarzyszenie Krajowy Ruch
Ekologiczno-Społeczny,
zajmujące
się
m.in.
aktywizacją
zawodową
osób
niepełnosprawnych, przedstawiło oferty pracy na stanowiskach: kierowca, kurier pieszy,
pracownik biurowy, kasjer-sprzedawca.
Stanowisko na targach mieli również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy
w ramach systemu EURES przedstawiali oferty pracy za granicą oraz udzielali informacji o
warunkach życia i pracy za granicą.
Swoją ofertę zaprezentowali też, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, oferujące duży wybór
kursów i kierunków kształcenia w liceach, technikach i szkołach policealnych dla dorosłych,
oraz Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie, oferujący bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 45 roku
życia, w zawodzie operatora maszyn.
Bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawa pracy udzielali pracownicy Państwowej
Inspekcji Pracy (Delegatura Radom), natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
informowali o możliwościach zatrudnienia i sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie pozyskano 3392 miejsc pracy (z
czego 2911 niesubsydiowanych i 481 subsydiowanych).
Najczęściej zgłaszane były oferty pracy na następujące stanowiska:











przedstawiciel handlowy, handlowiec,
kasjer, sprzedawca,asystent ds. admin.-handl, asystent ds. sprzedaży, asystent. ds.
marketingu,
pracownik biurowy, asystent, sekretarka
kierownik, z-ca kierownika, kierownik ds. sprzedaży, kierownik ds. marketingu,
kierownik sklepu, stoiska,
kucharz, pomoc kuchenna,
sprzątaczka, pracownik serwisu sprzątającego,
pracownik fizyczny w gospodarstwie (rolnym, szkółkarskim, sadowniczym,
szklarniowym),
magazynier, pracownik magazynowy.
fryzjer
księgowy.

W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało zorganizowanych 12 giełd pracy, dla
firm: AMLUX, PIMSTAL, POINT OF VIEW, ZUGS ANTEMA, LIDL POLSKA, PHU
POLMIR, Spółdzielnia Socjalna ASOCJACJA, Doradztwo Handlowe B.J. Żejmo, DIAL
TONE. W giełdach wzięły udział 133 osoby bezrobotne.
14 listopada 2013 r. zorganizowane zostały Jesienne Targi Pracy. W targach wzięło udział 19
pracodawców i instytucji z terenu powiatu piaseczyńskiego i Warszawy.
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Wśród zaproszonych firm były: firma ACTION S.A. oferująca pracę na stanowiskach:
magazynier, pracownik gospodarczy; AMLUX Sp. z o.o., stanowiska: pracownik serwisu
sprzątającego, operator ciągnika rolniczego; CALL CENTER POLAND S.A, stanowisko:
konsultant telefoniczny; CLAR SYSTEM Zakład Pracy Chronionej, stanowiska: pracownik
gospodarczy, kierowca ciągnika; DIAL TONE Sp. z o.o.; stanowisko: windykator
telefoniczny; KORPO-TAXI, stanowisko: kierowca taksówki; ŁUKSZA Sp.J., stanowiska:
specjalista ds. eksportu, asystentka w dziale handlowym, kierownik zmiany, piecowy,
pakowaczka; MARCPOL SA, stanowiska: kasjer-sprzedawca, sprzedawca, magazyniersprzedawca; McDonald’s Polska Sp. z o.o., stanowisko: pracownik restauracji; MONDI
SOLEC Sp. z o.o., stanowiska: pracownik magazynu, pracownik produkcji; PIMSTAL Sp. z
o.o., stanowiska: kontroler jakości, pracownik produkcji - pracownik montażu, operator
prasy krawędziowej (maszyn CNC), pracownik magazynu, operator wózka widłowego;
Spółdzielnia Spożywców SUPERSAM, stanowiska: sprzedawca - kasjer, ładowacz oraz
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, stanowiska:
inwentaryzator, magazynier, opiekun osoby starszej, hostessa, promotor, kolporter prasy,
konsultant telefoniczny, kucharz, kelner, pracownik ochrony, pracownik serwisu
sprzątającego, kasjer, statysta, ambasador marki, sortowacz paczek, spedytor, pizzerokasjer.Wiele różnorodnych ofert zatrudnienia przedstawiły też agencje pośrednictwa
pracy,z którymi urząd współpracuje, tj. MANPOWER GROUP Sp. z o.o., stanowiska:
pracownik produkcji, przedstawiciel handlowy; PROMEDICA24, stanowiska: opiekun
osoby starszej w Niemczech, asystentka w dziale administracyjnym, menadżer kontraktu;
WORK EXPRESS Sp. z o.o., stanowiska: recepcjonistka, magazynier, operator wózka
widłowego, bagażowy.Swoją ofertę zaprezentował również Ośrodek Szkolenia Operatorów
Maszyn przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
oferujący szkolenia dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych.Stanowisko na targach mieli również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, którzy w ramach systemu EURES przedstawiali oferty pracy za granicą oraz
udzielali informacji o warunkach życia i pracy za granicą. Bezpłatnych porad i konsultacji z
zakresu prawa pracy udzielali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy informowali o możliwościach zatrudnienia i
sytuacji na lokalnym rynku pracy.Targi odwiedziło około 700 osób poszukujących pracy.

2.4. Zasoby mieszkaniowe

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

3
7

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Kalwaria w latach 2014 – 2020

Na zasoby mieszkaniowe gminy Góra Kalwaria składa się 9124 mieszkań o łącznej
powierzchni 755 041 m2 ( stan na 2012 rok). W strukturze własności wyróżnić można cztery
rodzaje własności lokali mieszkalnych:


spółdzielcze (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii),



wspólnot mieszkaniowych



mieszkania i domy prywatne



mieszkania komunalne.

Średnia powierzchnia jednego mieszkania w gminie Góra Kalwaria osiągnęła w 2012 roku
wartość 82,8 m2. Wielkość ta jest niższa od średniej powiatowej, jak i od średniej dla
większości gmin. Jedynie w przypadku gminy Tarczyn mamy do czynienia z niższym
poziomem tego wskaźnika, gdzie wynosi on 80,5 m2. W pozostałych gminach powiatu
piaseczyńskiego średnia wielkość mieszkania kształtuje się na poziomie od 87,2 m2 do 120,6
m2. Na terenie gminy przede wszystkim występuje budownictwo wielorodzinne, zarówno
w zasobach komunalnych, jak i spółdzielni mieszkaniowej. Posiadane przez nich zasoby
mieszkaniowe powstały zwykle jeszcze przed transformacją ustrojową, a wówczas
powierzchnia mieszkań była o wiele mniejsza niż mieszkań budowanych dzisiaj. Powstają
nowe zasoby mieszkaniowe, które w niewielkim stopniu wpływają na średnią powierzchnię
mieszkania w gminie. W gminie występuje dość rozpowszechnione budownictwo
jednorodzinne, gdyż przeważająca część gminy to obszary wiejskie. Przy czym w
budownictwie tym też dominują budynki budowane jeszcze przed 1989 rokiem, gdzie
średnia powierzchnia takich budynków również była o wiele niższa w tych budowanych
obecnie. W ostatnich latach zaczęło rozwijać się dynamicznie nowe budownictwo
jednorodzinne, którego wpływ na pewno będzie widoczny, jeżeli chodzi o średnią wielkość
mieszkania w gminie.

Porównując wartości innego wskaźnika – średnią powierzchnię mieszkania w przeliczeniu
na 1 obywatela – gmina Góra Kalwaria z wynikiem 29,4 m2 ma miejsce znacznie poniżej
średniej powiatowej, która wynosi 38,0 m2 oraz poniżej średniej dla każdej z pozostałych
gmin powiatu piaseczyńskiego. Najwyższy wskaźnik posiada gmina Lesznowola 47,0 m2, a
więc o ponad 17 m2 więcej.

Z powyższych danych wynika, iż tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie
Góra Kalwaria nie jest zbyt duże, choć gmina posiada potencjał w tym zakresie – z jednej
strony bliskość aglomeracji warszawskiej, z drugiej strony niższe ceny gruntów niż w
Warszawie.

Mieszkania komunalne
Gmina Góra Kalwaria posiada w swoim majątku 76 budynki komunalne, w których znajduje
się 514 mieszkania o łącznej powierzchni 18 068,94 m2. W ramach tych budynków gmina
posiada mieszkania w 60 budynkach należących wyłącznie do gminy. Łączna liczba
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mieszkań komunalnych zlokalizowanych w tych budynkach wynosi 399. Ponadto gmina
Góra Kalwaria posiada 115 lokali zlokalizowanych w 16 budynkach wspólnot
mieszkaniowych. Zasób mieszkaniowy gminy w przeważającej części to budynki z końca
XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku . Zasób ten stanowi 88% lokali mieszkalnych.
Lokale mieszkalne w tych budynkach cechuje niski standard wyposażenia.

2.5. Gospodarka
Gospodarka gminy Góra Kalwaria charakteryzuje się zarówno dobrze rozwiniętą zarówno
sferą produkcyjną, jak i sferą usługową.
Rolnictwo
Biorąc pod uwagę strukturę agrarną gospodarstw na terenie gminy, Góra Kalwaria należy
zauważyć, że duży odsetek (ok. 80%) stanowią gospodarstwa do 5 ha, co nie jest zjawiskiem
korzystnym, gdyż w warunkach konkurencji większą szansę na rozwój mają gospodarstwa
charakteryzujące się większą powierzchnią. Im są one mniejsze, tym wyższe są jednostkowe
koszty produkcji, a także większe trudności w finansowaniu inwestycji rolnych. Poza tym
małe gospodarstwa rolne trudniej niż duże dostosowują jakość produktów i ich cechy
sanitarne do wymogów bezpieczeństwa żywnościowego.

Podmioty gospodarcze: Na przestrzeni ostatnich lat, tj. 2011-2012, liczba zarejestrowanych
działalności gospodarczych wynosi: 2011r. – 1875; 2012 r. – 1883

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

W każdym roku dokonuje się rejestracji ok. 200 nowych działalności gospodarczych , ok. 120
zawierzeń wpisów i ok. 60 wznowień wpisów, jak również 110 wykreśleń wpisów z
ewidencji działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej prowadzi
Ministerstwo Gospodarki poprzez złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Działalności
Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Gminy. W CEIDG przedsiębiorca może założyć
działalność jednoosobową i w ramach spółki cywilnej .
Obecnie wiodącym profilem miejscowych firm jest szeroko pojęty handel. Na terenie gminy
zarejestrowanych jest 2963 podmiotów gospodarczych (dane na dzień 31.12.2012). Na sektor
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publiczny przypada 55 podmiotów natomiast na sektor prywatny 2 908 podmiotów.
Największą grupę podmiotów stanowią firmy działające w sektorze handlu hurtowego i
detalicznego. W tej branży działalność na koniec 2012 roku prowadziło 969 podmiotów
gospodarczych. Kolejną dobrze rozwiniętą branżą na terenie gminy jest budownictwo.
Obecnie zarejestrowane są 382 przedsiębiorstwa budowlane.
W gminie Góra Kalwaria funkcjonują ponadto 282 firmy przetwórstwa przemysłowego i 271
w branży transportu i gospodarki magazynowej. Pozostała działalność gospodarcza na
terenie gminy to zakłady usługowe. Najliczniej reprezentowana jest branża obsługi
nieruchomości (76 firm), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (60), hotelarska i gastronomiczna
(88). Pozostałe usługi to: elektryczne, fryzjerskie, porządkowe, szklarskie, fotograficzne,
mechaniki pojazdowej, wodnokanalizacyjne, radio-telewizyjne, szewskie, projektowe,
pośrednictwo finansowe oraz naprawcze.
Na terenie gminy Góra Kalwaria w zdecydowanej części działające firmy należą do sektora
MSP. Firmy należące do tego sektora stanowią łącznie 99,9% wszystkich firm działających na
terenie gminy. Najwięcej działa na terenie gminy mikro przedsiębiorstw a więc firm
zatrudniających do 10 pracowników, które stanowią 96,1% wszystkich działających firm.
Dane te pokazują zatem że o gospodarce gminy w zdecydowanej większości stanowią mikro
przedsiębiorstwa a więc miejscowi przedsiębiorcy.
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa stanowią 3,9% wszystkich działających na terenie
gminy firm, co w przeliczeniu na liczby bezwzględne daje 115 firmy a więc w stosunku do
2848 mikro przedsiębiorstw niewiele. W firmach tych jednak istnieje zdecydowana
większość miejsc pracy tworzonych na terenie gminy. Polityka gospodarcza gminy powinna
zatem iść w takim kierunku aby sprzyjać rozwojowi małych firm przy jednoczesnym
zachęcaniu do inwestowania firm średnich i dużych, gdyż w wyniku ich inwestycji powstaje
najwięcej miejsc pracy. Ważne zatem jest aby zwiększać ich udział w gospodarce gminy.
Wśród małych, średnich i dużych firm, które wybrały gminę Góra Kalwaria jako miejsce do
prowadzenia swojej działalności są zarówno globalne koncerny, jak i polskie firmy, które od
podstaw budowały swój sukces w latach 90-tych. Największe i najbardziej rozpoznawalne
firmy działające na obszarze gminy przedstawia poniższa zestawienie.
Do największych zakładów na tym obszarze należą:














Agrana Juice Poland (dawny HORTEX), ul. Pijarska 121, Góra Kalwaria
AGROPOL Kowalczyk i Gniado Sp. J., Potycz 1, Góra Kalwaria
ARSO – POLAŃSKI Sp. z o.o., ul. Sportowa 1/5, Baniocha
BABIK TRANSPORT ul. Towarowa 3, Góra Kalwaria
Brentag Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, Góra Kalwaria
ECO INVESTMENT POLSKA Sp. z o.o. Solec 156, Baniocha
ECORAL Sp. z o.o., Solec 156, Baniocha
FETCO Inc. Sp. z o.o., ul. Adamowicza 8, Góra Kalwaria
INCO VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii (Grupa Chemii Gospodarczej), Góra
Kalwaria
KAR-DROB S.C. Ewa Bieniek, Zygmunt Bieniek, Magdalena Fijałkowska, Arkadiusz
Fijałkowski, Karolina 51, Góra Kalwaria
KOLOROMET W. Mieńko & K. Chrzanowski Sp. J. Siedziba przy ul. Przylaszczkowej
2 w Warszawie, zakład ul. Puławska 23, Baniocha
LAFARGE KRUSZYWA BETON Sp. z o.o., ul. I ecka łż 24 F, Warszawa, ul.
Adamowicza 9, Góra Kalwaria
LUXMAT Sp. z o. o., Karolina 58, Góra Kalwaria
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MONDI Packaging Poland Sp. z o.o., Solec, Baniocha
OPITIROC Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 102, Warszawa, Zakład Produkcyjny w
Górze Kalwarii przy ul. Adamowicza 1
POLSKI GAZ Sp. z o.o. Oddział w Górze Kalwarii, ul. Adamowicza 1, Góra Kalwaria
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „FRUIT”, ul. Lipowa 1,
Baniocha
Reprodukcyjna Ferma Kur Mięsnych - Julita Janowska, Czaplin 55, Góra Kalwaria
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Czaplin 7, Góra Kalwaria
SIEGWERK POLSKA Sp. z o.o., ul. Łubna 60, Baniocha
SUBUN sp. j. - Zakład Rozbioru Mięsa G. Buczek, R. Surała, Wincentów 55, Góra
Kalwaria
WĘGLO TRANS i SKUP ZŁOMU ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria
Wytwórnia Pasz Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, Baniocha
ZURTEX S.C. Skup i Sprzedaż Odpadów i Złomu – Irena Dzierżanowska, Marlena
Dzierżanowska, Anna Dzierżanowska, ul. Puławska 37, Baniocha

2.6. Infrastruktura
Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej na obszarze gminy Góra Kalwaria wynosi prawie 228 km i
obejmuje ponad 7,6 tys. przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.
Średni stopień zwodociągowania gminy wynosi 95%. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2012
r. roku wyniosło 39,3 m3 i w stosunku do lat poprzednich uległo niewielkiemu zmniejszeniu
(na koniec 2010 roku wynosi o ł 41 m3).
W 2012 roku do sieci wodociągowej podłączonych było 7613 budynków mieszkalnych i
zbiorowego zakwaterowania, co w efekcie daje stopień zwodociągowania miasta na
poziomie ok. 98%. Wodociągowa sieć rozdzielcza na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 227,4
km, z czego na tereny miejskie gminy przypadało 32,8 km, natomiast na tereny wiejskie
gminy 194,6 km. Taka struktura rozdzielczej sieci czynnej nie dziwi, gdyż w gminie
dominują tereny wiejskie.
W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększała się systematycznie liczba podłączonych budynków
do sieci wodociągowej z 5387 w 2006 roku do 7613 w 2012 roku. Zapotrzebowanie na wodę
w gminie wciąż rośnie, co wymaga nowych inwestycji zarówno w nowe sieci rozdzielcze jak
i modernizację już istniejących oraz w rozbudowę i budowę nowych stacji uzdatniania
wody.

Sieć kanalizacyjna

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie
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Na terenie gminy Góra Kalwaria występuje bardzo duża dysproporcja pomiędzy długością
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 2696
budynków, podczas gdy w przypadku wodociągu wartość ta wynosi ponad 7600. Poziom
wyposażenia gminy w infrastrukturę służącą odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków
komunalnych jest zatem na stosunkowo niskim poziomie. Potwierdzają to wskaźniki
zwodociągowania i skanalizowania. Podczas gdy ten pierwszy wynosi 95%, to wskaźnik
skanalizowania wynosi około 60%. Jest to jednak i tak dobry rezultat na tle pozostałych gmin
powiatu piaseczyńskiego.
Gospodarka ściekowa na terenie gminy Góra Kalwaria podobnie jak gospodarka wodna
prowadzona jest zgodnie z programem gospodarki wodno-ściekowej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii.
Na obszarze gminy Góra Kalwaria zlokalizowanych jest 5 oczyszczalni ścieków (2
komunalne i 3 przemysłowe) – stan na 2014 r. Odprowadzają one ścieki do wód
powierzchniowych. Bardzo niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich gminy Góra
Kalwaria powoduje, iż wspierane są działania na rzecz budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Sieć gazowa
Długość sieci gazowej na terenie gminy Góra Kalwaria wynosi ponad 100 km i pokrywa ona
swoim zasięgiem blisko 90% terenów miejskich, a w przypadku obszarów wiejskich gminy
wskaźnik pokrycia wynosi 35%.

Gospodarka odpadami

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie
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W latach 2010-2013 na terenie gminy Góra Kalwaria funkcjonował Kontrolowany Punkt
Zbierania Odpadów Segregowanych. Mieszkańcy miasta oraz miejscowości mogli oddać w
wyznaczonym terminie, do specjalistycznego kontenera: papier, tworzywa sztuczne, metal
oraz szkło. Ponadto gmina organizowała raz do roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
(mebli) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wyznaczonych miejscach.
Od 2009 roku na terenie aptek oraz przychodni lekarskich organizowana jest stała zbiórka
odpadów przeterminowanych i leków.Koszt organizacji zbiórki powyżej wymienionych
odpadów był finansowany w całości z budżetu gminy.
W ramach uszczelnienia systemu, od d 1 lipca 2013 r., gminy w całej Polsce przejęły
obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Góra Kalwaria przejęła
obowiązki odbierania odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. Podstawą określenia opłaty za odpady komunalne jest złożenie deklaracji w
której mieszkańcy decydują czy zamierzają segregować odpady czy tez nie segregują .
Osoby, które deklarują segregację odpadów płacą 9,50 zł/os., natomiast brak segregacji
oznacza koszt 19 zł/os. Wysoka różnica w stawce za odpady komunalne została ustalona
celowo, w celu nagrodzenia tych osób, które segregują i tym samym przyczyniają się do
dbania o środowisko.
W ramach nowego systemu, na terenie miasta Góra Kalwaria został utworzony Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi. Każdy mieszkaniec gminy, który złożył
deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi, po okazaniu ostatniego
rachunku za odpady może bezpłatnie oddać do PSZOK ponadwymiarowe gabaryty
zbierane w sposób selektywny, odpady zielone, popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady niebezpieczne, oleje.
Ponad 88 % mieszkańców gminy zadeklarowało segregację odpadów i jest to tendencja
rosnąca. Segregacja odbywa się z podziałem na frakcję suchą i mokrą. Do żółtego worka na
frakcję suchą wrzucamy papier, szkło, plastik, folię, tworzywa sztuczne itp. Natomiast do
pojemnika na frakcję mokrą wrzucamy odpady biodegradowalne (resztki jedzenia), odpady
higieniczne, tłuste i brudne opakowania itp. Ponadto w nieruchomościach wielorodzinnych
oddzielnie segreguje się również szkło.
Gmina w ramach edukacji ekologicznej w ostatnich latach brała udział w wielu konkursach,
m.in. „Nawet dzieci segregują śmieci”. Corocznie organizowana jest akcja „Sprzątanie
świata”, w której uczestniczą szkoły podlegające gminie. Mieszkańcy gminy włączają się
coraz chętniej w czynny udział w propagowanie postaw ekologicznych, zauważono malejącą
liczbę dzikich wysypisk.

Elektroenergetyka
Sieć energetyczna jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity system krajowy. Obecny system
zaopatrywania mieszkańców w energię elektryczną w pełni pokrywa istniejące
zapotrzebowanie, jednak w związku z docelowym zapotrzebowaniem, wywołanym
rozwojem urbanistycznym i wzrostem standardów wykorzystania energii elektrycznej,
konieczna będzie rozbudowa sieci średniego i niskiego napięcia.

Komunikacja
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Dzięki bliskiej odległości od stolicy kraju gmina Góra Kalwaria charakteryzuje się
korzystnym położeniem komunikacyjnym, jednak ma to również swoje złe strony, ponieważ
po drogach położonych na terenie omawianej jednostki samorządu terytorialnego poruszają
się pojazdy o różnym tonażu, co powoduje silne zatłoczenie tras i stanowi zagrożenie
wypadkami dla mieszkańców gminy.
Dostępność komunikacyjna całego obszaru gminy Góra Kalwaria jest bardzo dobra, głównie
dzięki zagęszczeniu dróg na jej terenie oraz dogodnym połączeniom z gminami sąsiednimi
(gmina Konstancin Jeziorna, gmina Piaseczno, gmina Prażmów i gmina Tarczyn), a w
szczególności zaś z m. st. Warszawą. Z uwagi na bliskie położenie stolicy i wysoki poziom
zurbanizowania obszaru, sieć komunikacyjna na terenie gminy Góra Kalwaria, jak i powiatu
piaseczyńskiego jest stosunkowo gęsta i dobrze zorganizowana.

Komunikacja samochodowa
Obsługa transportowa mieszkańców gminy realizowana jest poprzez zbiorowy transport
publiczny, zbiorowy transport prywatny i transport indywidualny. Jeśli chodzi o zbiorowy
transport publiczny, to obsługiwany jest on przez PPKS Warszawa oraz PKS Grójec. W
ostatnich latach została również znacznie rozbudowana zbiorowa komunikacja prywatna,
charakteryzująca się powszechną dostępnością i konkurencyjnymi cenami. W 2011 roku
uruchomiona została przez ZTM w Warszawie autobusowa linia podmiejska nr 742 łącząca
Górę Kalwarię z Warszawą.

Podstawowy układ komunikacyjny gminy wyznaczają:
- drogi krajowe, zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie:


droga nr 50 (Ciechanów - Płońsk - Wyszogród - Ruszki - Sochaczew - Mszczonów Grójec - Góra Kalwaria - Kołbiel - Mińsk Mazowiecki - Łochów - Ostrów
Mazowiecka), która przebiega w całości przez województwo mazowieckie i stanowi
otwarty od północy pierścień drogowy wokół aglomeracji warszawskiej,



droga nr 79 (Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz – Połaniec - Nowe Brzesko
- Kraków - Trzebinia - Chrzanów - Jaworzno - Katowice - Chorzów – Bytom) łącząca
centralną i południowowschodnią części kraju.

Ponadto należy zaznaczyć, że poprzez rozwiniętą sieć dróg wojewódzkich i wymienione
dwie drogi krajowe, gmina Góra Kalwaria ma bardzo dobre połączenie do drogi
ekspresowej S-7, drogi krajowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 2 ( planowana autostrada A2)
- drogi wojewódzkie zarządzane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich:


droga nr 680 Góra Kalwaria /droga 50/ - rzeka Wisła – Ostrówek /droga 50/,



droga nr 724 Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria,



droga nr 731 Potycz - Warka – Białobrzegi,
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droga nr 734 Baniocha - Kawęczyn - Dębówka – rzeka Wisła - Nadbrzeż - Otwock
Wielki – Wygoda,



droga nr 739 Brzumin – rzeka Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory – Osieck,



droga nr 769 stacja kolejowa Góra Kalwaria - droga 79,



droga nr 799 Dziecinów - Kosumce - Ostrówek /droga 50/,



droga nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj.

- część dróg powiatowych, podległych Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Stan techniczny dróg krajowych przebiegających przez teren gminy jest generalnie dobry. W
ostatnich latach remontowana była droga nr 50, dostała ona nową nawierzchnię. Jednakże
wzmożony ruch dużych samochodów spowoduje zapewne konieczność jej ponownego
remontu za kilka lat. W miesiącu wrześniu – październiku 2011 roku remontowana była
natomiast droga krajowa nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Piaseczno.
Stan techniczny dróg gminnych asfaltowych należy ocenić jako dobry. Gmina od wielu już
lat inwestuje w rozwój własnej infrastruktury drogowej dbając o jej jakość i stan techniczny.
Jednak wiele dróg wymaga jeszcze gruntownej modernizacji nawierzchni, a w niektórych
przypadkach wzmocnienia podbudowy.
Drogi wewnętrzne w zdecydowanej większości stanowią drogi gruntowe, pełniące funkcje
dojazdową do pól, obszarów leśnych i oddalonych osiedli. Instytucją odpowiedzialną za
utrzymanie infrastruktury dróg powiatowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piasecznie,
będący jednostką Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Stan techniczny dróg powiatowych
prezentuje się dużo gorzej w porównaniu z drogami gminnymi. Spowodowane jest to
przede wszystkim niewystarczającymi środkami finansowymi, jakimi dysponują polskie
powiaty w celu utrzymywania bieżącej sieci dróg powiatowych oraz jej rozwoju. Relatywnie
krótszy jest też okres inwestowania w te drogi.
Komunikacja kolejowa
Przez powiat piaseczyński przechodzą linie kolejowe zeletryfikowane normalnotorowe
Warszawa-Piaseczno-Czachówek-Warka-Radom-Kielce-Kraków
oraz Skierniewice
–
Tarczyn - Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki, a także niezeletryfikowana normalno-torowa
bocznica kolejowa Piaseczno-Jeziorna-EC Siekierki. Z tych linii przez teren gminy Góra
Kalwaria przebiega jedynie linia Skierniewice – Mińsk Mazowiecki o raczej lokalnym
znaczeniu i małych możliwościach wykorzystania jako dowozu ludności do miejsc pracy. Tą
rolę spełnia uruchomiona w roku 2010 łącznikowa linia kolejowa Góra Kalwaria –
Warszawa. W aglomeracji warszawskiej dynamicznie rozwijać się zaczyna Szybka Kolej
Miejska, jednakże plany jej rozwoju na chwilę obecną nie obejmują Góry Kalwarii.
Najbliższy projektowany przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej ma znajdować się w
Czachówku.
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2.7. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
Podstawowa opieka medyczna w gminie Góra Kalwaria sprawowana jest przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii przy ulicy Jana Białka
4. Zakład ten znajduje się w wyremontowanym budynku po jednostce wojskowej i oferuje
komfortowe warunki korzystania z podstawowej opieki medycznej. W Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej funkcjonują następujące poradnie, pracownie i
gabinety: Poradnia Dla Kobiet, Stomatologia, Laboratorium, Pracownia USG, Fizykoterapia,
Przychodnia Lekarska, Gabinet Zabiegowy, Poradnia Dzieci Zdrowych, Poradnia Dzieci
Chorych. W ramach przychodni lekarskiej przyjmuj następujący lekarze specjaliści:
medycyny rodzinnej, internista, chorób wewnętrznych, pediatra.
W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej funkcjonują podległe
jednostki organizacyjne: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Baniosze (ul. Puławska 2A) i Wiejski
Ośrodek Zdrowia w Sobikowie 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Górze Kalwarii jest największą tego typu placówką w gminie i obsługuje blisko 20 000
pacjentów. W soboty, niedziele i święta czynny jest punkt Doraźnej Pomocy Lekarskiej w
Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1. Punkt DPL finansowany jest ze
środków Gminy.
Na terenie Góry Kalwarii funkcjonuje również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Rodzinne Centrum Medyczne eMK – MED, świadczące odpłatne usługi w zakresie opieki
zdrowotnej jak i w ramach umów ubezpieczeniowych z firmami Uniqa Inter Polska Medica
Polska. Ponadto na terenie samego miasta Góra Kalwaria jak i całej gminy istnieje szereg
prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych z których mogą korzystać
mieszkańcy gminy. Na terenie gminy Góra Kalwaria nie funkcjonuje żaden szpital.
Najbliższa tego typu placówka z której mogą korzystać mieszkańcy gminy znajduje się w
Piasecznie - NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie ( 17 km od Góry Kalwarii).
Mieszkańcy gminy Góry Kalwarii mają dobry dostęp do usług medycznych zarówno na
poziomie podstawowej, specjalistycznej jak i szpitalnej opieki medycznej. Na terenie
powiatu piaseczyńskiego, którego częścią jest gmina Góra Kalwaria, funkcjonuje jeden z
nowocześniejszych szpitali. Ponadto mieszkańcy gminy Góra Kalwaria mogą korzystać z
bogatej oferty w zakresie opieki zdrowotnej oferowanej przez specjalistyczne zakłady opieki
zdrowotnej, jak i szpitale z terenu Warszawy.
Liczba porad

2010

2011

2012

2013

Dostępność opieki medycznej podstawowej

41 880

42 100

42 094

43 457

Specjalistycznej (ginekologia, stomatologia )

9455

8789

9845

9521

Doraźna Pomoc Medyczna

-

4 408

6 016

7 583

Szczepienia p/grypie i meningokokom

400

660

654

650

Szczepienia profilaktyczne dzieci

978

1 001

907

898

Wczesne wykrywanie cukrzycy i hiperlipidemii u
dzieci

-

-

-

804

Zapobieganie chorób nowotworowych układu
mocz

-

-

146

147
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Personel medyczny wyższego stopnia (w osobach)

24

26

27

28

Personel medyczny średniego stopnia (w osobach)
- 21 19 18 17

21

19

18

17

Infrastruktura ambulatoryjna: w Przychodni w Górze Kalwarii został zakupiony spirometr i
utworzono pracownię spirometryczną, co pozwala na szybkie wykrycie chorób układu
oddechowego. Zakupiono defibrylator dla zapewnienia aktualnych standardów
postępowania w stanach zagrożenia życia pacjenta. Ponadto zakupiliono 12-kanałowy
aparat EKG spełniający aktualne standardy diagnostyki kardiologicznej.

Liczba przychodni w Gminie w 2012 r.: 9.
Liczba osób przypadających na 1 przychodnię wyniosła: 2856 (*Dane GUS).

Bezpieczeństwo publiczne
O bezpieczeństwo mieszkańców dbają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Górze Kalwarii
oraz Straż Miejska. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego działają jednostki OSP
zlokalizowane w następujących miejscowościach: Baniocha-Łubna, Czaplin, Czaplinek,
Cendrowice, Pęcław i Wojciechowice oraz Góra Kalwaria.
Obszar gminy Góra Kalwaria podlega – w zakresie ładu, bezpieczeństwa i porządku
publicznego – Komisariatowi Policji w Górze Kalwarii. Zasięg działania Komisariatu
obejmuje także – obok Góry Kalwarii , pozostałe miejscowości gminy. Stan etatowy
komisariatu wynosił na koniec 2012 roku 28 etatów policyjnych oraz 2 etaty cywilne.
W 2003 roku decyzją Rady Miasta powołana do życia została straż miejska w Górze
Kalwarii, która w r. 2014 zatrudnia 9 osób – komendanta i 8 strażników.
Na koniec 2012 roku 36% wszystkich popełnionych w tym roku przestępstw stanowili
nietrzeźwi kierowcy. W dalszej kolejności były to kradzieże, włamania i zniszczenia mienia.

2.8. Edukacja
Zadania z zakresu edukacji realizuje Zespół Obsłgi Placówek Oświatowych w Górze
Kalwarii, który jest jednostką wykonującą zadania własne w zakresie spraw finansowoksięgowych i administracyjnych szkół/przedszkoli publicznych. Zespół obejmuje swoją
działalnością publiczne szkoły podstawowe ,liceum ogólnokształcące, gimnazja,
samorządowe przedszkola zwane dalej „szkołami/przedszkolami” funkcjonujące na terenie
Gminy Góra Kalwaria.
Zespół wykonuje następujące zadania:




przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi projekty planów finansowych
szkół/przedszkoli.
sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną szkół/przedszkoli oraz
wykonuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół
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prowadzi rejestr oraz przygotowuje dokumentację i przedstawia Burmistrzowi do dokonania
lub odmowy wpisu oświatowych placówek niepublicznych
reprezentuje interesy obsługiwanych szkół/przedszkoli wobec organów Gminy Góra
Kalwaria
pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i
kadrowych dla obsługiwanych szkół/przedszkoli.
zapewnia racjonalne wykorzystanie przyznawanych środków finansowych w obsługiwanych
szkołach/przedszkolach.
sporządza analizy dotyczące stanu majątkowego, realizacji planów finansowych

Zadania te Zespół realizuje m. in. poprzez:















sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół/przedszkoli, szczególnie w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych
inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeb organów Gminy Góra Kalwaria propozycji
rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty
organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz banku danych dla
potrzeb obsługiwanych szkół / przedszkoli
nadzór i uzgodnienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli
koordynowanie współpracy dyrektorów obsługiwanych szkół/przedszkoli
opracowanie projektów przepisów gminnych w zakresie oświaty
współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji oświatowych
sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i
planów finansowych poszczególnych szkół/przedszkoli
zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów
szkół/ przedszkoli
zapewnienie obs ugi technicznej i ł organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień
nauczyciela mianowanego
organizowanie dowozu uczniów
organizację obsługi finansowo-księgowej, dokonywanie wypłat, wynagrodzeń i innych
należności oraz ich ewidencjonowanie
archiwizowanie dokumentacji
wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Rodzaj i stan gminnej infrastruktury edukacyjnej: Na terenie gminy funkcjonują
następujące placówki oświatowo-edukacyjne :









5 samodzielnych szkół podstawowych,
1 samodzielne gimnazjum,
3 zespoły szkół, w których funkcjonują Szkoła Podstawowa i gimnazjum,
1 zespół szkół ogólnokształcących w skład , którego wchodzi Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące,
3 przedszkola publiczne,
1 zespół szkolno-przedszkolny w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole,
4 przedszkola niepubliczne,
2 zespoły szkół zawodowych prowadzone przez powiat piaseczyński

W ostatnich latach gmina przeprowadziła szereg inwestycji i remontów, które w znacznym
stopniu polepszyły warunki nauczania w prowadzonych przez samorząd placówkach.
Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić w szczególności rozbudowę i modernizację
szkół podstawowych w Coniewie i Czersku. Wykonano również wiele inwestycji, które
pozwoliły dostosować bazę oświatową do standardów europejskich między innymi poprzez
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budowę nowoczesnych sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Czersku,
Brześcach, Dobieszu i Kątach, które pozwalają na zapewnienie właściwego rozwoju
fizycznego dzieci w nich się uczących oraz krzewienia kultury fizycznej wśród
mieszkańców. Infrastruktura edukacyjna na terenie gminy, zarówno w zakresie szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego, jest dobrze rozwinięta. Na rok 2014 r. jest wystarczająca do
zapewnienia mieszkańcom gminy edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i
ponad gimnazjalnym. W gminie Góra Kalwaria nie funkcjonuje żadna szkoła wyższa, ale
młodzież z terenu gminy ma stosunkowo łatwy dostęp do szerokiej oferty uczelni
funkcjonujących na terenie Warszawy. Podstawowym zadaniem gminy jest zatem takie
zorganizowanie edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
aby umożliwiał on jak najszerszej grupie młodzieży z terenu gminy podjęcie nauki na
szkołach wyższych. Ponadto gmina powinna podejmować działania zmierzające do
zapewnienia wygodnych połączeń komunikacyjnych z aglomeracją warszawską.
Rodzaj infrastruktury przedszkolnej. Na szczeblu przedszkolnym na terenie gminy
funkcjonują cztery przedszkola publiczne. Są to następujące jednostki:





Samorządowe Przedszkole nr 1 w Górze Kalwarii
Samorządowe Przedszkole integracyjne w Górze Kalwarii
Samorządowe Przedszkole w Wilczynku
Przedszkole w Kątach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach.

Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

W tabeli powyżej zawarte są dane z lat 2011-2013 dotyczące liczby miejsc w przedszkolach i
stopniu ich wykorzystania. Wynika z nich że prawie wszystkie miejsca w przedszkolach
samorządowych są wykorzystywane, co może wskazywać na dostosowanie do potrzeb
społeczności. Można wprawdzie wskazać na pewne ryzyko przy zwiększającej się liczbie
dzieci, ale stosunkowo niski przyrost naturalny( najniższy w powiecie po gminie Konstancin
Jeziorna) znacznie osłabia ten rodzaj ryzyka. Ogólnie, większość dzieci o wieku od 3 do 6
lata jest objętych wychowaniem przedszkolnym - ich odsetek w ogólnej liczbie dzieci w tej
grupie wiekowej wynosi blisko 80%. Można zatem mówić, że liczba miejsc dla dzieci w
wieku przedszkolnym dostępna łącznie w publicznych i niepublicznych przedszkolach, jak i
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na oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych jest wystarczająca na potrzeby
mieszkańców, zidentyfikowane w r. 2014.
Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:


















Przedszkole Samorządowe w Wilczynku;
Przedszkole Samorządowe nr 1;
Przedszkole Integracyjne;
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii;
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr N.P.N.M.P. w Czersku;
Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA";
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii;
Zespół Szkół w Baniosze;
Zespół Szkół w Brześcach;
Zespół Szkół w Coniewie;
Szkoła Podstawowa w Czachówku;
Szkoła Podstawowa w Czaplinku;
Szkoła Podstawowa w Kątach;
Szkoła Podstawowa w Dobieszu;
Szkoła Podstawowa w Czersku;
Gimnazjum w Cendrowicach;
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii, w którego skład wchodzi
gimnazjum i liceum ogólnokształcące

2.9. Kultura i turystyka
Gmina Góra Kalwaria posiada wiele walorów kulturowych (w tym: krajoznawczych i
przyrodniczych), które mogą przyciągać na ten teren turystów. Na uwagę zasługuje przede
wszystkim malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły,
historyczne zespoły urbanistyczno – budowlane w mieście Góra Kalwaria oraz w Czersku,
obszary chronione w postaci m.in. Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz pomniki
przyrody i stanowiska archeologiczne.
Wykaz zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Góra Kalwaria:

Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Baniocha

Willa wraz z działką

1498 z dnia 21.10.1991

Baniocha

Park

Brześce

Chałupa, pocz. XX w.

Brześce

Dwór, 1784 r., J. K. Fontana

1007/326 z dnia 07.01.1962

Brześce

Oficyna, 2 poł. XIX w.

1007/326 z dnia 07.01.1962

Brześce

Spichlerz, XIX w.

1007/326 z dnia 07.01.1962

Brześce

Park

1007/326 z dnia 07.01.1962
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Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Czachówek

Chałupa, pocz. XIX w.

Czaplin

Park

Czersk

Kościół wraz z terenem
kościelnego, 1242 r., 1805 r.

Czersk

Plebania

Czersk

Zamek z mostem nad fosą oraz najbliższym
1009/116 z dnia 25.01.1958
otoczeniem ok. 1380, XV w, XVI w.

Czersk

Kapliczka na cmentarzu

Czersk

Układ
urbanistyczny
średniowiecznego

Góra Kalwaria

Kościół

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Piłsudskiego 5

Góra Kalwaria

Budynek, XVII w., ul. Piłsudskiego 10

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Piłsudskiego 13

Góra Kalwaria

Budynek, 2 poł. XVIII w., ul. Piłsudskiego 27

Góra Kalwaria

Budynek, Pl. Piłsudskiego

Góra Kalwaria

Kaplica p.w. Zwiastowania NMP, 1675 r., XIX
1020/719 z dnia 05.05.1962
w.

Góra Kalwaria

Kościół Podniesienia Krzyża, 2 poł.. XVII w.

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 3

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 5

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 8

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 10

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 44

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Dominikańska 44b

Góra Kalwaria

Kapliczka

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Lipkowska 2

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Lipkowska 4/4a

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Lipkowska 6

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Lipkowska 15

Góra Kalwaria

Jatki, 1836 r., B. Witkowski

cmentarza

miasta

1010/690 z dnia 12.04.1962

1601 z dnia 29.11.1995

1024/656

1025/396

1018/365 z dnia 05.03.1962

1022/98 z dnia 20.01.1958
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Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Góra Kalwaria

Budynek, ul. 3-go Maja 4

Góra Kalwaria

Budynek, ul. 3-go Maja 14

Góra Kalwaria

Budynek, ul. 3-go Maja 16

Góra Kalwaria

Kapliczka przydrożna, 2 poł. XIX w.

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 1-13

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 2

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 4

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 6

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 8

Góra Kalwaria

Synagoga, ul. Pijarska 10

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 14

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 15

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 23

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 25

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 27

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 29

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 31

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 34

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 51

Góra Kalwaria

Budynek, ul. Pijarska 53

Góra Kalwaria

Ratusz, 1829-34, B. Witkowski

Góra Kalwaria

Kościół

Góra Kalwaria

Pałac Biskupi, 2 poł. XVII w, 2 poł. XVIII w, J.
1023/720 z dnia 05.05.1962
Fontana

Góra Kalwaria

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, 1755,
J. Fontana

1016/364 z dnia 05.03.1962

Góra Kalwaria

Klasztor Bernardynów, 1755, J. Fontana

1016/364 z dnia 05.03.1962

Góra Kalwaria

Kaplica św. Antoniego, 2 poł. XVII w.

1017/718 z dnia 05.05.1962

Góra Kalwaria

Brama na cmentarz kościelny

1016/364 z dnia 05.03.1962

Góra Kalwaria

Budynek, ul. ks. Sajny 3

1027/398 z dnia 19.03.1962

1021/99 z dnia 20.01.1958
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Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Góra Kalwaria

Budynek, ul. ks. Sajny 7

Góra Kalwaria

Budynek OSP, ul. ks. Sajny 14

Góra Kalwaria

Budynek, ul. ks. Sajny 35

Góra Kalwaria

Budynek, ul. ks. Sajny 45

Góra Kalwaria

Kollegium pijarów wraz z zielenią, ok. 1675

Góra Kalwaria

Budynek, Pl. Piłsudskiego

Góra Kalwaria

Kamienica, Pl. Piłsudskiego

Góra Kalwaria

Oficyna, Pl. Piłsudskiego

Góra Kalwaria

Kościół

Góra Kalwaria

Kirkut - Cmentarz żydowski

1408 z dnia 09.02.1990

Góra Kalwaria

Zespół urbanistyczno-budowlany

1444 z dnia 10.08.1990

Góra Kalwaria

Kościół fil. p.w. Opatrzności Bożej, 1677

1026/397 z dnia 19.03.1962

Kąty

Kopiec – mogiła z I wojny światowej

1474 z dnia 29.03.1993

Linin

Wiatrak, ok.1850

1056/858 z dnia 06.07.1970

Moczydłów

Chałupa, ok. 1930 r.

Moczydłów

Park

Moczydłów

Kapliczka

Moczydłów

Kapliczka

Obręb Podłęcze

Chałupa, koniec XIX w.

Sobików

Dzwonnica, ok. 1670 r., lub 1 poł. XVIII w.

1105/55 z dnia 04.07.1956

Sobików

Cmentarz przykościelny

1374 z dnia 26.07.1989

Sobików

Cmentarz

1359/cm z dnia 11.10.1988

Wilczynek

Dwór

Wólka Dworska

Chałupa, 1910 r.

1019/366 z dnia 05.03.1962

*Dane Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Na uwagę zasługuje też Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje m.in.
obszar doliny Wisły (międzywale, taras zalewowy, skarpę doliny Wisły), dolinę rzeki
Czarnej z kompleksem lasów w południowej części gminy, dolinę i tereny leśne wzdłuż
zachodniej części gminy oraz obszar leśny pomiędzy Baniochą i Brześcami.
Chojnowski Park Krajobrazowy funkcjonuje na mocy Rozporządzenia nr 7 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. Obejmuje on powierzchnię 6796 ha. Na terenie
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gminy Góra Kalwaria Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje niewielką północno zachodnią część gminy. Jest on parkiem typowo leśnym, w którym lasy stanowią 75% jego
powierzchni. Lasy te są pozostałością rozległych obszarów leśnych porastających ten obszar.
Chociaż w części przekształcone przez człowieka zachowały naturalny charakter. Duże
obszary zajmują bory mieszane z przewagą sosny, z udziałem dębu, brzozy i lipy oraz grądy
typowe z dębem szypułkowym, grabem, sosną, osiką i lipą. W dolinkach cieków można
spotkać lasy łęgowe z olszą, jesionem, wiązem szypułkowym i polnym.
Na terenie gminy wyodrębniono również rezerwat przyrody Łachy Brzeskie, gdzie ochroną
objęto wyspy, łachy piaszczyste, wody płynące Wisły o łącznej powierzchni 476,31 ha.
Zwracają uwagę także liczne pomniki przyrody zlokalizowane na obszarze gminy Góra
Kalwaria.
Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Góra Kalwaria
Nr rejestru

1

210

dąb szypułkowy

Góra Kalwaria

4,3/25

2

232

2 dęby szypułkowe

Góra Kalwaria

2,7/15 i 3,2/16

3

521

2 klony zwyczajne

Baniocha

2,8/20 i 3,3/20

4

251

topola czarna

Brześce

6,7/35

lipa drobnolistna

Brześce

3,4/25

5

Obiekt

Miejscowość

Obwód/wysokość (w
m)

Lp.

6

150

dąb szypułkowy

Brześce

5,1/25

7

260

buk zwyczajny

Czaplin

2,3/20

8

542

Dąb szypułkowy

Karolino-Walewice

3,0/20

9

779

3 dęby szypułkowe

Julianów

3,5-3,7/ 18-23

Podłęcze

5,9/22

Podłęcze

3,6/25

Dąb szypułkowy –
10

339

„Książę
Mazowiecki”

11

338

Dąb szypułkowy
„Mały Jacek”

12

524

Topola biała

Podłęcze

6,0/32

Topola czarna

Podłęcze

4,5/32

13

–

14

523

Topola czarna

Podłęcze

4,7/35

15

520

Lipa drobnolistna

Potycz

5,3/25

Jesion wyniosły

Potycz

3,6/22

5 topoli białych

Coniew i Podgórze

3,2-3,9/ 26-30

16
17

903

5
4

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Kalwaria w latach 2014 – 2020

Lp.

Nr rejestru

18

522

19

Obiekt

Miejscowość

Obwód/wysokość (w
m)

4 dęby szypułkowe

Leśnictwo Krzymów

2,5-3,6/20

Klon zwyczajny

Leśnictwo Krzymów

2,7/18

* Dane Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Z uwagi na cenne walory urbanistyczne i zachowane budowle architektoniczne miasto
(80% układu urbanistycznego), na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie, w 1991 roku zostało wpisane do rejestru zabytków.
Układ przestrzenny Góry Kalwarii jest jednym z najbardziej oryginalnych założeń miejskich
na Mazowszu, powstałych w XVII w. Przyczyniły się do tego: założenie miasta na miejscu
całkowicie zniszczonej wsi, bez ograniczeń przestrzennych w pracach planistycznych oraz
lokalizacja miasta w okresie szczytowego rozkwitu baroku w Polsce. Podstawą planu
przestrzennego był krzyż łaciński. Tworzą go dwie osie utworzone przez: ulicę Kalwaryjską
i Rynek – oś prostopadłą do Wisły oraz ulice: Dominikańska i Pijarska, tworzące krótsze
ramię krzyża. Przez analogię do planu Jerozolimy, jego układ był zaakcentowany trzema
klasztorami na końcach ramion (symbolizowały bramy jerozolimskie) – przy drogach
wyjazdowych. W Górze Kalwarii znajduje się też chasydzki dom modlitwy – jedyna
zachowana, autentyczna synagoga chasydzka w Polsce, historycznej ojczyźnie chasydów –
wraz z dzielnicą żydowską (autentycznym sztetlem) i szersząXIX-wieczną zabudową miasta,
częściowo klasycystyczną, oraz koszarami wojskowymi i cmentarzami katolickim,
żydowskim, protestanckim i prawosławnym z wielu okresów historii Europy. Miasto, które
w XVII w. miało być przeznaczone wyłącznie dla katolików, stało się w XIX w. silnym
ośrodkiem chasydyzmu. Mieszkała tu szanowana dynastia cadyków Alterów. W Górze
Kalwarii zachowało się wiele pożydowskich zabytków (m.in. kirkut – cmentarz żydowski,
synagoga i dawny dwór cadyka).
Ciekawymi obiektami w mieście są ustawione w szeregu jatki miejskie z 1836 r., w których
handlowano mięsem. Ponadto można tu obejrzeć kilka kościołów, dawne kolegium pijarów
oraz ratusz miejski. Pałac Biskupi w Górze Kalwarii znajduje się przy ulicy księdza
Zygmunta Sajny na przeciwko zespołu pobernardyńskiego i jest dawnym sądem powiatu
czerskiego; został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Po 1845 roku pełnił już
funkcje mieszkalne, a po 1958 roku pełni funkcję Archiwum Państwowego m. St. Warszawy.
Pałac biskupi jest przykładem barokowej architektury użytkowej. Najświetniejszym
przedstawicielem stylu klasycystycznego w Górze Kalwarii jest ratusz. Wzniesiony został w
latach 1829-1834 według projektu Bonifacego Witkowskiego z poprawkami Henryka
Marconiego. Spłonął podczas wycofywania się z miasta oddziałów Wehrmachtu. Po
zakończeniu remontu w 1951 r. budynek przeznaczono na siedzibę władz miasta i gminy
oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi kilka aktywnie działających placówek:
Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii oraz jej dwie filie w Kątach i Czersku, a także Miejski
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, w którym zlokalizowane są pracownie: plastyczna,
muzyczna, teatralna i modelarnia lotnicza. Na bazę ośrodka składają się ponadto: Kino
„Uciecha” w Górze Kalwarii, Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku, Pracownia
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Plastyczna „Comunnio Graphies”. W jego ramach działają zespoły: teatralny „Tęcza” przy
kinie „Uciecha”, wokalno - instrumentalny w Brześcach, taneczne „Bartek” i „Bartuś”,
wokalne przy szkole nr 2.
W Górze Kalwarii działa też Prywatne Muzeum Etnograficzne, gdzie na terenie o
powierzchni ponad 2000 m2 znajduje się kilkaset ponad 30-letnich drzew iglastych,
liściastych, krzewów, jak i innych osobliwości botanicznych, a niektóre z nich przybyły na
rozsadę z szeregu krajów Europy i Azji. W plenerze można też zobaczyć eksponaty o profilu
etnograficznym, wykonane przez miejscowych rzemieślników okresu XIX i XX w. Znajduje
się tu szereg okazów od najmniejszych do największych wielotonowych głazów – kamieni,
sprowadzonych z miejsc znaczących naszego kraju, jak i z zagranicy, szczególna ich
mnogość została umieszczona w eliptycznej mozaice podziemnego muzeum, jako wotum
wdzięczności za szczęśliwe powroty z wypraw turystycznych. W czterech pomieszczeniach
w podziemnej części budynku, znajduje się zbiór kopii dokumentów historycznych o
wielkim znaczeniu dla miasta i regionu. Kopie te zostały wykonane w oparciu o oryginalne
dokumenty, odnalezione w wielu archiwach państwowych, kościelnych, bibliotekach
Warszawy, Krakowa, Poznania, Gniezna, Kalwarii Zebrzydowskiej i wielu innych placówek
naukowych naszego kraju. W jednej z sal umieszczono militaria i umundurowanie z okresu
międzywojennego, jak i z okresu po II Wojnie Światowej.

W roku 2010 działalność Ośrodka Kultury realizowana była w :





















budynku przy ul. Ks. Sajny 14 (siedziba Ośrodka Kultury, Kino „Uciecha”)
zamku w Czersku
budynku przy ul. Pijarskiej 1a ( modelarnia lotnicza, ognisko muzyczne, koło
fotograficzne)
budynku przy ul. Pijarskiej 40
dawnym Klubie Rolnika w Wólce Dworskiej i Brześcach
salach gimnastycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół
Budowlanych.
galerii przy ulicy Pijarskiej 40 – „Communio Graphis” i sekcje muzyczne.
STAŁE SEKCJE
Zespół ludowy „Wólkowianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
Zespół „Vox Symfonia” (instruktor Tadeusz Sas) 10 osób
Zespół ludowy „Brześcianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
Zespół chóralny (instruktor Bogdan Szewczyk) 10 osób
Nauka gry na keyboardzie, akordeonie, pianinie (instruktorka Danuta
Korulczyk) – 20 osoby
Nauka gry na gitarze klasycznej (instruktor Zbigniew Fornal, Paulina Glinka)
12 osób
Zespoły wokalno-instrumentalne (opiekun Michał Bąk) 6 zespołów, 24 osoby
Zespół „Bartek” (instruktorka Beata Skolimowska-Płaczek) 120 osób
Pracownia modelarni lotniczej (instruktor Arkadiusz Orliński) 7 osób
Grupa plastyczna „Comunnio Graphis” 10 osób
Uniwersytet Trzeciego Wieku (koordynator B. Polaczyńska, J. Szewczyk) ) 43
osoby
Dziecięcy Zespół Ludowy „ Kalwarki” ( instruktorka Klaudia Józefowicz,
Aleksandra Różycka) 29 osób
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 Capoeira (instruktora Dominika Rembelska) 50 osób
 Warsztaty komiksowe ( instruktor Paweł Płóciennik do II/2012) 10 osób
 Warsztaty teatralne – (instruktor Grzegorz Emanuel) 12 osób
 Studio wokalne 6 osób
 Wolontariat Ośrodka Kultury ( opiekun Michał Bąk) 21 osób
 Pracownia tkactwa artystycznego 5 osób
Razem 405 osób na zajęciach w cyklu 1-2 spotkania tygodniowo.

Działalność Ośrodka Kultury w roku 2011 realizowana była w :








budynku przy ul. Ks. Sajny 14 (siedziba Ośrodka Kultury, Kino „Uciecha”)
zamku w Czersku
budynku przy ul. Pijarskiej 1a ( modelarnia lotnicza, ognisko muzyczne, koło
fotograficzne)
budynku przy ul. Pijarskiej 40
dawnym Klubie Rolnika w Wólce Dworskiej i Brześcach
salach gimnastycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół
Budowlanych.
galerii przy ulicy Pijarskiej 40 – „Communio Graphis” i sekcje muzyczne.
STAŁE SEKCJE






















Zespół ludowy „Wólkowianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
Zespół „Vox Symfonia” (instruktor Tadeusz Sas) 10 osób
Zespół ludowy „Brześcianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
Zespół chóralny (instruktor Bogdan Szewczyk) 10 osób
Nauka gry na keyboardzie, akordeonie, pianinie (instruktorka Danuta Korulczyk) –
18 osoby
Nauka gry na gitarze klasycznej (instruktor Zbigniew Fornal, Paulina Glinka) 9 osób
Zespoły wokalno-instrumentalne (opiekun Michał Bąk) 6 zespołów, 24 osoby
Zespół „Bartek” (instruktorka Beata Skolimowska-Płaczek) 115 osób
Pracownia modelarni lotniczej (instruktor Arkadiusz Orliński) 6 osób
Grupa plastyczna „Comunnio Graphis” 10 osób
Uniwersytet Trzeciego Wieku (koordynator B. Polaczyńska, J. Szewczyk) ) 56 osób
Dziecięcy Zespół Ludowy „ Kalwarki” ( instruktorka Klaudia Józefowicz, Aleksandra
Różycka) 29 osób
Capoeira (instruktora Dominika Rembelska) 50 osób
Warsztaty komiksowe ( instruktor Paweł Płóciennik do II/2012) 10 osób
Warsztaty teatralne – (instruktor Grzegorz Emanuel) 12 osób
Studio wokalne 6 osób
Wolontariat Ośrodka Kultury ( opiekun Michał Bąk) 22 osoby
Zajęcia plastyczne dla dzieci - 20 osób (Jan Drewicz, Joanna Szewczyk)
Warsztaty Hip – Hop 16 osób

Razem 439 osoby na zajęciach w trybie 1-2 spotkania tygodniowo.

Działalność Ośrodka Kultury w roku 2012 realizowana była w :



budynku przy ul. Ks. Sajny 14 (siedziba Ośrodka Kultury, Kino „Uciecha”)
zamku w Czersku
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budynku przy ul. Pijarskiej 1a ( modelarnia lotnicza, ognisko muzyczne, koło
fotograficzne)
dawnym Klubie Rolnika w Wólce Dworskiej i Brześcach
salach gimnastycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół
Budowlanych.
galerii przy ulicy Pijarskiej 40 – „Communio Graphis” i sekcje muzyczne.

STAŁE SEKCJE




















Zespół ludowy „Wólkowianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
Zespół „Vox Symfonia” (instruktor Tadeusz Sas) 11 osób
Zespół ludowy „Brześcianki” (instruktor Tadeusz Sas) 7 osób
Zespół chóralny (instruktor Bogdan Szewczyk) 10 osób
Nauka gry na keyboardzie, akordeonie, pianinie (instruktorka Danuta Korulczyk) –
22 osoby
Nauka gry na gitarze klasycznej (instruktor Zbigniew Fornal, Paulina Glinka) 19 osób
Zespoły wokalno-instrumentalne (opiekun Michał Bąk) 6 zespołów, 24 osoby
Zespół „Bartek” (instruktorka Beata Skolimowska-Płaczek) 120 osób
Pracownia modelarni lotniczej (instruktor Arkadiusz Orliński) 11 osób
Grupa plastyczna „Comunnio Graphis” 10 osób
Uniwersytet Trzeciego Wieku (koordynator B. Polaczyńska, J. Szewczyk) ) 56 osób
Dziecięcy Zespół Ludowy „ Kalwarki” ( instruktorka Klaudia Józefowicz, Aleksandra
Różycka) 30 osób
Capoeira (instruktora Dominika Rembelska) 50 osób
Warsztaty komiksowe ( instruktor Paweł Płóciennik do II/2012) 6 osób
Warsztaty teatralne – (instruktor Grzegorz Emanuel) 12 dzieci i 10 dorosłych
Zajęcia plastyczne dla dzieci – (instruktor Joanna Szewczyk) 20 osób
Zajęcia plastyczne dla dorosłych ( instruktor Anna Skajnowska) 8 osób
Wolontariat Ośrodka Kultury ( opiekun Michał Bąk) 20 osób

Razem 454 osoby na zajęciach w cyklu 1 lub dwa razy w tygodniu.
Odbyła się też m.in. wystawa TAK BYŁO W GÓRZE KALWARII. Stare fotografie miejsc i
zdarzeń z Góry Kalwarii wyeksponowano na 52 planszach. Wystawa została zrealizowana
ze środków Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra (wysokość
dofinansowania 18 tys.).

W roku 2013 działalność Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o bazę lokalową:




budynek przy ul. Ks. Sajny 14 (podstawowa baza Ośrodka Kultury, Kino „Uciecha”)
Zamek w Czersku
Budynek przy ul. Pijarskiej 1a ( modelarnia lotnicza, ognisko muzyczne, koło
fotograficzne)

Dodatkowo Ośrodek Kultury prowadzi działalność w:




dawnym Klubie Rolnika w Wólce Dworskiej i Brześcach
salach gimnastycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół
Budowlanych.
przy ulicy Pijarskiej 40, gdzie mieści się pracownia plastyczna „Communio Graphis” i
sekcje muzyczne.

STAŁE SEKCJE


Zespół ludowy „Wólkowianki” (instruktor Tadeusz Sas) 8 osób
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Razem 414 osób

Zespół „Vox Symfonia” (instruktor Tadeusz Sas) 11 osób
Zespół ludowy „Brześcianki” (instruktor Tadeusz Sas) 7 osób
Zespół muzyczny „Metrum” - (instruktor Tadeusz Sas) - 15 osób
Zespół chóralny (instruktor Bogdan Szewczyk) 10 osób
Nauka gry na keyboardzie, akordeonie, pianinie (instruktorka Danuta Korulczyk) –
21 osoby
Nauka gry na gitarze klasycznej (instruktor Zbigniew Fornal) 9 osób
Zespoły wokalno-instrumentalne (opiekun Michał Bąk) 3 zespołów; 8 osoby
Zespół „Bartek” (instruktorka Beata Skolimowska-Płaczek) 7 grup 110 osób
Pracownia modelarni lotniczej (instruktor Arkadiusz Orliński) 11 osób
Grupa plastyczna „Comunnio Graphis” 10 osób
Uniwersytet Trzeciego Wieku (koordynator B. Polaczyńska, J. Szewczyk) 62 osoby
Dziecięcy Zespół Ludowy „Kalwarki” ( instruktorka Aleksandra Różycka) 29 osób
Capoeira (instruktor Dominika Rembelska) 30 osób
Warsztaty fotograficzne (instruktor Paweł Tabor) – 8 osób
Warsztaty teatralne – (instruktor Grzegorz Emanuel) – 12 dzieci i 8 dorosłych
Zajęcia plastyczne dla dzieci – (instruktor Joanna Szewczyk) 27 osób
Zajęcia plastyczne dla młodzieży ( instruktor Anna Skajnowska) 8 osób
Wolontariat Ośrodka Kultury ( opiekun Michał Bąk) - 10 osób

Zorganizowano m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa na zamku w Czersku – promujace
tradycję i kulturę regionu – udział w nich wzięło 700 osób.
W roku 2013 zostały również przeprowadzone warsztaty partycypacyjne, które zgromadziły
architektów, autorów pięciu koncepcji modernizacji kina, wyłonionych spośród 28 prac
nadesłanych w pierwszym etapie konkursu „Jedyne takie kino” oraz użytkowników kina,
mieszkańców Góry Kalwarii w rożnym wieku i reprezentujących różne oczekiwania wobec
przyszłego funkcjonowania obiektu. Celem warsztatów było stworzenie ram dialogu obu
tych grup: architektów i użytkowników, tak, aby ostateczne projekty w jak największym
stopniu odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

2.10. Sport i rekreacja
Na terenie gminy Góra Kalwaria zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizuje
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek istnieje od 1 września 2011 roku, jest on jednostką
budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy.
Siedziba ośrodka znajduje się w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarska 119, a terenem jego
działania jest obszar całej gminy Góra Kalwaria Do podstawowych zadań Ośrodka należy w
szczególności:


administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi



zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych



organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w oparciu o
funkcjonującą bazę sportową.



przygotowanie obiektów do imprez sportowych
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udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych



współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi
instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego,
uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia



współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy



prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej



opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i
koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport



tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom
niepełnosprawnym.



prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury
fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami



sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo-rekreacyjną w szkołach



organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół
podstawowych



realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Infrastruktura sportowa:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii dysponuje następującymi obiektami
sportowymi:


Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 w Górze Kalwarii. Pojemność stadionu:
2000 miejsc (500 siedzących). W skład obiektu wchodzi główna trawiasta płyta boiska
o wymiarach 105m x 60m, pełnowymiarowe boisko treningowe o wymiarach 95m x
50m wraz z bieżnią lekkoatletyczną (żużlową), oraz małe boisko treningowe o
wymiarach 40m x 20m.



Orliki w Górze Kalwarii i Baniosze. Na boisku piłkarskim o wymiarach 30m × 62m
ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) można grać w piłkę nożną. Na boisku
wielofunkcyjnym o wymiarach 20m × 30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) można
grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Zaplecze stanowi
budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60 m². Cały obiekt jest oświetlony i
ogrodzony siatką. Od 6.12.2011 roku na boisku wielofunkcyjnym będzie
funkcjonowało lodowisko „BIAŁY ORLIK” .



Kryta pływalnia wraz z boiskami sportowymi. Obiekt rekreacyjno-basenowy został
wybudowany w 1999 r. Zdobył nagrodę II stopnia w Konkursie PZITB – Budowa
Roku. Na terenie obiektu znajduje się m.in. basen pływacki o wymiarach 25m x
12,5m, basen rekreacyjny o powierzchni 150m ze sztuczną rzeką oraz masażami
wodnymi, atrakcyjna zjeżdżalnia o długości 67 mb z wydzielonym lądowiskiem,
brodzik dla małych dzieci, jacuzzi, zespół odnowy biologicznej: sauna, solarium,
fizykoterapia, siłownia, masaże a także zespół szatniowo-natryskowy oraz
restauracja. Basen posiada atrakcyjną ofertę dla osób w różnym wieku oraz
niepełnosprawnych. Ponadto w skład obiektu wchodzi boisko ze sztuczną
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nawierzchnią „BLISKO BOISKO” o wymiarach 30m x 60m, boisko trawiaste o
wymiarach 15m x 30m, wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki
plażowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii prowadzi następujące sekcje sportowe
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych:








piłka ręczna
koszykówka
siatkówka
piłka nożna na hali
piłka nożna dziewcząt
tenis stołowy
nordick walking

Ponadto na terenie gminy Góra Kalwaria działa wiele organizacji pozarządowych,
prowadzących różnego rodzaju kluby i stowarzyszenia zajmujące się działalnością sportową.
Poniższa tabela przedstawia listę funkcjonujących na terenie gminy organizacji zajmujących
się krzewieniem kultury fizycznej.
OSIR-

2011r.

2012r.

2013r.

Liczba boisk ( stadiony, orliki, boiska
wielofunkcyjne, boiska do sportów
plażowych)

10

12

14

Liczba placów zabaw

1

1

1

Liczba imprez sportowych

65

70

72

4500

4700

4700

Sport i Rekreacja

Liczba osób uczestniczących w imprezach
sportowych

2.11. Organizacje pozarządowe
Współpraca Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi w latach 2010-2013:
Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą – 20; pozostałych – 15. Liczba
organizacji posiadających statut OPP. Poza tym działa kilkadziesiąt organizacji
nieformalnych, wśród których najważniejsze to: pięć jednostek straży pożarnej, koła
gospodyń wiejskich, komitety rodzicielskie, organizacje przykościelne (chóry, świetlice,
organizacje wsparcia – AA), LOK, związek działkowców, komitety rodzicielskie, kółka
rolnicze i różnego rodzaju fundacje. W roku 2010 – zawarto 21 porozumień z
wolontariuszami, w roku 2012 – 8 porozumień.

Dotacje dla organizacji pozarządowych:
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Rok 2010:





„Polityka społeczna i pomoc prorodzinna” - 2
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2
„Turystyka” - 1
„Kultura fizyczna, ratownictwo oraz sport dzieci i młodzieży” - 12

Rok 2011:





„Polityka społeczna i pomoc prorodzinna” - 1
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 5
„Turystyka” - 1
„Kultura fizyczna, ratownictwo oraz sport dzieci i młodzieży” - 14

Rok 2012:
 „Polityka społeczna i pomoc prorodzinna” - 2
 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 7
 „Turystyka” - 1
 „Kultura fizyczna, ratownictwo oraz sport dzieci i młodzieży” - 15
Rok 2013:






„Polityka społeczna i pomoc prorodzinna” - 2
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 7
„Turystyka” - 1
„Kultura fizyczna, ratownictwo oraz sport dzieci i młodzieży” - 16
„Ratownictwo wodne” - 1

Prawo lokalne – programy współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami non-profit,
corocznie przyjmowane uchwałą Rady Miejskiej,


uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,



uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę Góra Kalwaria.

Współpraca polega na wspieraniu finansowym – dotacje udzielane na projekty wybrane z
nadesłanych na ogłaszane konkursy, jak i poza finansowym (informacje umieszczane na
stronie gminnej, użyczenie obiektów publicznych na preferencyjnych warunkach i inna w
miarę możliwości i potrzeb).

2.12. System pomocy społecznej w gminie Góra Kalwaria
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Góra Kalwaria wykonywane są
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Źródło: Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Warszawie

Korzystający z pomocy i wsparcia

2011 2012

2013

2014

Liczba osób

921

907

846

850

W tym: osoby długotrwale korzystające

653

678

634

637

Liczba rodzin

587

573

557

560

Liczba osób w rodzinach

1 277 1 244 1 231 1 240

POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA

2011

2012

2013

2014

UBÓSTWO
Liczba rodzin

18

268

249

232

240

Liczba osób w rodzinach

19

631

572

575

580

BEZROBOCIE
Liczba rodzin

20

221

250

227

230
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POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA

2011

2012

2013

21

595

653

583

590

Liczba rodzin

22

162

128

134

140

Liczba osób w rodzinach

23

254

219

235

240

Liczba rodzin

24

172

146

128

130

Liczba osób w rodzinach

25

246

233

203

210

Liczba rodzin

26

116

30

30

35

Liczba osób w rodzinach

27

287

94

99

110

Liczba rodzin

28

42

19

17

20

Liczba osób w rodzinach

29

76

39

41

50

Liczba rodzin

30

1

1

2

3

Liczba osób

46

0

4

10

10

46

0

4

10

10

Liczba osób w rodzinach

2014

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY)

ALKOHOLIZM

NARKOMANIA

PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY
Liczba osób

Polityką społeczną w gminach zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej, a na szczeblu
powiatu Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W gminie Góra Kalwaria funkcjonuje
Ośrodek Pomocy Społecznej, działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa a
w szczególności na podstawie:
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Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),



Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175,
poz. 1362 z późniejszymi zmianami),



Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r . o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami)



Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami)



Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71
poz. 734 z późniejszymi zmianami)



Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późniejszymi zmianami)



Statutu.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:









rozpoznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych w zakresie pomocy społecznej,
udzielanie świadczeń pomocy społecznej, w tym organizowanie i zlecanie usług
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria,
aktywizowanie środowiska lokalnego w niesieniu pomocy społecznej,
koordynacja wszystkich działań związanych z pomocą społeczną na terenie miasta i gminy
Góra Kalwaria,
realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii udzielił wsparcia łącznie około 500
rodzinom. Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy przez OPS było ubóstwo i bezrobocie.
Ubóstwo stwierdzone zostało w 249 rodzinach przy czym 43% tych rodzin pochodziło z
obszaru wiejskiego gminy natomiast 57% z terenów miejskich gminy. W przypadku
bezrobocia – pomocy udzielono 250 rodzinom (w tym 44% pochodziło z obszarów wiejskich
gminy natomiast pozostałe 56% z terenów miejskich). Kolejną znaczącą przyczyną
udzielania pomocy była długotrwała choroba – w tym przypadku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Górze Kalwarii udzielił pomocy 146 rodzinom (33% tych rodzin pochodziło z
obszarów wiejskich gminy). Pozostałe główne przyczyny udzielenia pomocy społecznej w
2012 roku to:




niepełnosprawność
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
alkoholizm
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Główne kierunki udzielania pomocy społecznej w zasadzie są niezmienne w przeciągu
ostatnich lat. Największą stabilnością charakteryzuje się bezrobocie jako powód udzielania
pomocy społecznej, gdyż w tym przypadku praktycznie w całym okresie pomoc z tego
powodu otrzymywała taka sama liczba rodzin. Generalnie w ciągu ostatnich trzech lat
pomimo pewnej poprawy w 2009 roku w każdym z przypadków ilość otrzymujących pomoc
rodzin pozostawała na względnie podobnym poziomie. Oznacza to, iż działania zmierzające
do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego nie do końca przynoszą spodziewany
efekt. W gminie Góra Kalwaria wciąż nie uporano się ze zjawiskiem wykluczenia z powodu
ubóstwa, bezrobocia czy też niepełnosprawności.
Wielkość zasiłków wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zasadzie utrzymuje
się na stałym poziomie. Warto jednak zwrócić uwagę na zmieniającą się strukturę
udzielanych zasiłków. Jeszcze w 2008 roku większość zasiłków zarówno stałych,
okresowych jak i celowych absorbowały tereny miejskie gminy. Natomiast w 2010 i 2012
roku jedynie w przypadku zasiłków stałych większość pomocy kierowana była na tereny
miejskie a w pozostałych zasiłkach ich absorbcja była praktycznie taka sama zarówno na
terenach wiejskich jak i miejskich gminy. Świadczyć może to o pogarszającej się sytuacji na
tych terenach jeśli chodzi o kwestię wykluczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii udzielił w 2012 r. łącznie 1 173 230 zł świadczeń społecznych.
Na terenie gminy Góra Kalwaria funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
im. Waleriana Łukasińskiego, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego,
działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla
osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Dom
wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki
w zakresie wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami.
W zakresie pomocy społecznej na terenie gminy działają ponadto:









Pensjonat Spokojna Przystań;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie (w tym: Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze, Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych, Punkt Terapeutyczny);
Wspólnota AA - Grupa AA „Sami swoi”;
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Grupa AA „Ostoja” przy parafii;
Grupa Al-Anon przy parafii
Grupa DDA

Ochrona środowiska:
Na podstawie danych z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska poniżej zamieszcozno
informacje informacje z zakresu ochrony środowiska.
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Obiekty, miejsca o dużej wartości przyrodniczej na terenie gminy/powiatu, zbiorniki
wodne, pomniki przyrody.
W gminie obecnie ustanowionych jest 19 szt. pomników przyrody. Większość stanowią
drzewa lub skupiska drzew. Wyjątkiem jest Jezioro Czerskie, które wraz z roślinnością
nadbrzeżną i terenami bagiennymi zajmuje obszar ok. 9 ha.
Plany zagospodarowania przestrzennego tworzone są z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zawarte są dla końcowego planu wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania
wodami.
Kanalizacja
55 % powierzchni gminy Góra Kalwaria zostało skanalizowane.

Gospodarka odpadami
W latach 2010-2013 na terenie gminy Góra Kalwaria funkcjonował Kontrolowany Punkt
Zbierania Odpadów Segregowanych. Mieszkańcy miasta oraz miejscowości mogli oddać w
wyznaczonym terminie, do specjalistycznego kontenera: papier, tworzywa sztuczne, metal
oraz szkło. Ponadto gmina organizowała raz do roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
(mebli) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wyznaczonych miejscach.
Od 2009 roku na terenie aptek oraz przychodni lekarskich organizowana jest stała zbiórka
odpadów przeterminowanych i leków.
Koszt organizacji zbiórki powyżej wymienionych odpadów był finansowany w całości z
budżetu gminy.
W ramach uszczelnienia systemu, od d 1 lipca 2013 r., gminy w całej Polsce przejęły
obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Góra Kalwaria przejęła
obowiązki odbierania odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Podstawą określenia opłaty za odpady komunalne jest złożenie deklaracji w której
mieszkańcy decydują czy zamierzają segregować odpady czy tez nie segregują . Osoby, które
deklarują segregację odpadów płacą 9,50 zł/os., natomiast brak segregacji oznacza koszt 19
zł/os. Wysoka różnica w stawce za odpady komunalne została ustalona celowo, w celu
nagrodzenia tych osób, które segregują i tym samym przyczyniają się do dbania o
środowisko.
W ramach nowego systemu, na terenie miasta Góra Kalwaria został utworzony Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi. Każdy mieszkaniec gminy, który złożył
deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi, po okazaniu ostatniego
rachunku za odpady może bezpłatnie oddać do PSZOK ponadwymiarowe gabaryty
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zbierane w sposób selektywny, odpady zielone, popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady niebezpieczne, oleje.
Ponad 88 % mieszkańców gminy zadeklarowało segregację odpadów i jest to tendencja
rosnąca. Segregacja odbywa się z podziałem na frakcję suchą i mokrą. Do żółtego worka na
frakcję suchą wrzucamy papier, szkło, plastik, folię, tworzywa sztuczne itp. Natomiast do
pojemnika na frakcję mokrą wrzucamy odpady biodegradowalne (resztki jedzenia), odpady
higieniczne, tłuste i brudne opakowania itp. Ponadto w nieruchomościach wielorodzinnych
oddzielnie segreguje się również szkło.
Gmina w ramach edukacji ekologicznej w ostatnich latach brała udział w szeregu konkursów
m.in. „nawet dzieci segregują śmieci”.
Corocznie organizowana jest akcja „Sprzątanie świata”, w której uczestniczą szkoły
podlegające gminie. Mieszkańcy gminy włączają się coraz chętniej w czynny udział w
propagowanie postaw ekologicznych, zauważono malejącą ilość dzikich wysypisk.

Zagrożenie powodziowe
Na terenie Gminy Góra Kalwaria główne zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Wisła,
która na odcinku 21 km stanowi jej wschodnią granicę. Na odcinku 16,3 km zabezpieczenie
stanowi wał przeciwpowodziowy, natomiast 2 km odcinek, na wysokości Góry Kalwarii,
stanowi skarpa wiślana.

Stan wałów przeciwpowodziowych
Stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy zależy w głównej mierze od stanu
wałów przeciwpowodziowych, których stan na poszczególnych odcinkach jest różny. W
Dolinie Czerskiej w najlepszym stanie jest zmodernizowany w 2003 roku, 2,8 km odcinek
wału w Królewskim Lesie. Najgorzej przedstawia się dalszy ok. 3 km odcinek wału w
Borkach, Ostrówku i Kępie Radwankowskiej, jego modernizacja rozpoczęła się w 2012 roku.
W Dolinie Moczydłowskiej w chwili obecnej trwają prace przy umacnianiu ok. 600 m
odcinka brzegu rzeki, gdzie na skutek erozji brzegowej woda podmywała wał.
przeciwpowodziowy. Pozostałe odcinki wału w Dolinie Moczydłowskiej są w dobrym
stanie.
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3. PROBLEMY SPOŁECZNE
W oparciu o przedstawioną diagnozę zasobów gminy Góra Kalwaria oraz zakresu
dotychczasowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zidentyfikowano najważniejsze
problemy społeczne występujące na terenie gminy; są to:










bezrobocie;
problemy osób starszych;
alkoholizm;
problemy osób niepełnosprawnych;
występowanie rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami;
przemoc w rodzinie;
narkomania;
niski poziom aktywności społecznej mieszkańców;
niedostateczne zasoby instytucji odpowiedzialnych za politykę społeczną w gminie.

Problemy społeczne gminy mogą być diagnozowane z perspektywy pomocy społecznej oraz
z perspektywy mieszkańców. Model organizowania społeczności lokalnej przez
przedstawicieli pomocy społecznej, coraz bardziej popularny w Polsce1 zakłada aktywniejszą
rolę służb pomocy społecznej zarówno w dokonaniu diagnozy problemów społecznych
gminy, jak i organizowania pomocy czy również inicjowania i przeprowadzania nowych
przedsięwzięć (zmiany społecznej). Podejście ukierunkowane na aktywizację i
usamodzielnianie życiowe odbiorców wymaga dokonania wstępnej diagnozy zarządzania
sferą społeczną.

3.1. Analiza SWOT

W planowaniu strategicznym stosowane są różne techniki analityczne oraz sposoby
dochodzenia do konstruktywnych wniosków. Z uwagi na wagę zagadnienia należy przy
tym korzystać ze sprawdzonych metod. Planowanie strategiczne powinno zostać
podporządkowane następującym regułom:


nazwanie, określenie, zdefiniowanie problemu (to, jak zdefiniujemy problem w
dużym stopniu określa, które cele i metody powinny być zastosowane, aby ocenić
przydatność alternatywnych rozwiązań. Ma to bezpośredni wpływ na wybór
konkurencyjnych opcji);



przyjęcie kryteriów ewaluacyjnych (pod jakimi względami będziemy porównywali
ze sobą i oceniali sposoby rozwiązania);



określenie konkurencyjnych sposobów postępowania (zakładamy, że zawsze da się
wyróżnić kilka sposobów rozwiązania problemu, należy je też opisać ze
szczegółami);

1

Por. Marek Rymsza, Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat
po reformie systemu pomocy społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011; Magdalena Dudkiewicz (red.), Oblicza
zmiany lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
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prezentacja alternatyw i ich selekcja (w tym kroku następuje ocena alternatyw
według ustalonych kryteriów ewaluacyjnych i wybór jednej z nich);



bieżące monitorowanie i ewaluacja wyników wybranej do realizacji polityki (po
wyborze sposobu rozwiązania konieczna jest stała ocena czy przyjęte rozwiązanie
wpływa w zamierzony sposób na rzeczywistość społeczną).

W praktyce najczęściej wykorzystywaną metodą jest Analiza SWOT. Opiera się ona na
badaniu dwóch grup czynników: wewnętrznych i zewnętrznych. Każda grupa
rozpatrywana jest pod kątem dodatniego i ujemnego wpływu na badaną organizację.

Zgromadzone za pomocą ankiet i usystematyzowane informacje posłużyły jako materiał
uzupełniający do zweryfikowania problemów społecznych w ujęciu lokalnym (terenu
Gminy Góra Kalwaria) przy użyciu analizy SWOT. Metoda ta pozwala na ocenę
wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na rozwój badanej organizacji.
Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strengths (silne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).
Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągniecie celów, którym
służy analiza SWOT. Celami tym są:


unikanie zagrożeń,



wykorzystywanie szans,



wzmacnianie słabych stron,



opieranie się na mocnych stronach.

Na podstawie analizy dokumentów oraz ankietowania mieszkańców w procesie
przygotowywania dotychczasowej strategii dokonano identyfikacji podstawowych
problemów społecznych w gminie Góra Kalwaria, są to następujące problemy:


niepełnosprawność



alkoholizm



bezrobocie
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Analiza SWOT dla problemu 1: Niepełnosprawność
MOCNE STRONY


stworzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej na terenie miasta Góra
Kalwaria



współpraca pomiędzy rodzinami
osób niepełnosprawnych



działalność Domu Pomocy Społecznej



asystent osoby niepełnosprawnej,
zatrudniony w Ośrodku Pomocy
Społecznej



świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci



zapewnienie usług opiekuńczych
przez opiekunki domowe
zatrudnione w OPS

SŁABE STRONY


brak miejsc pracy przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych



brak zrozumienia ze strony społeczeństwa



bariery infrastrukturalne



brak spójnego systemu działania pomiędzy
odpowiednimi instytucjami, zorientowanego
na pomoc osobom niepełnosprawnym



ograniczona liczba miejsc na warsztatach z
terapii zajęciowej



podział administracyjny samorządu (powiat –
gmina) i związany z tym podział zadań, który
nie jest zrozumiały dla przeciętnego
mieszkańca gminy



brak wystarczającej liczby etatów dla osób
mogących świadczyć pomoc i usługi dla osób
(w tym dzieci) niepełnosprawnych



brak miejsc pracy na terenie miasta / gminy i
okolic dla osób niepełnosprawnych (zakładów
pracy chronionej)



SZANSE



ZAGROŻENIA



wzmożenie działań gminy na rzecz
osób niepełnosprawnych





niwelowanie barier komunikacyjnych
na terenie gminy

negatywne zachowania osób zdrowych
wobec niepełnosprawnych i ich
dyskryminacja



sprzyjające osobom niepełnosprawnym
przepisy prawne

stereotypy i niska świadomość dotycząca
problemów osób niepełnosprawnych



brak pomocy dla rodzin osób
niepełnosprawnych, prowadzący również do
wykluczenia społecznego tych osób




współpraca pomiędzy osobami
niepełnosprawnymi i ich rodzinami



zwiększenie liczby miejsc dla osób
korzystających w Warsztatów Terapii
Zajęciowej



większa liczba etatów dla asystentów
osób niepełnosprawnych (w 2014 r. – 1
etat)



zwiększenie liczby etatów dla osób
świadczących usługi specjalistyczne
dla osób niepełnosprawnych (w tym
wzrost wynagrodzeń)



zwiększenie liczby miejsc pracy
przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych
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Analiza SWOT dla problemu 2: Alkoholizm


MOCNE STRONY



SŁABE STRONY



działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej





kierowanie osób uzależnionych do
punktów AA, działających na terenie
gminy

brak dobrej koordynacji i spójnego systemu
działań pomiędzy podmiotami na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi



niska świadomość społeczna i brak zaufania
do osób i instytucji udzielających wsparcia
alkoholikom



brak przepisów ułatwiających skuteczne
leczenie uzależnień



zwiększająca się liczba punktów sprzedaży
alkoholu



brak środków finansowych na działania
zmierzające do ograniczenia problemu
alkoholizmu



brak kontroli nad sprzedażą alkoholu osobom
nieletnim



kierowanie na leczenie zamknięte
(odtruwanie, odwyk)



kierowanie na leczenie przymusowe



kierowanie do Poradni Zdrowia
Psychicznego



współpraca między instytucjami
pomagającymi alkoholikom w
wyjściu z uzależnienia



działalność grup samopomocowych
przeciwdziałających alkoholizmowi



SZANSE



ZAGROŻENIA



aktywne polityka władz
samorządowych, prowadząca do
ograniczania zjawiska alkoholizmu



dysfunkcyjność rodzin alkoholików



wykluczenie społeczne alkoholików i ich
rodzin



negatywne wzorce zachowań i postawy,
powielane z pokolenia na pokolenie



brak instytucjonalnych programów
zwalczających problemy uzależnień



związany z alkoholizmem wzrost
przestępczości i spadek poziomu
bezpieczeństwa



straty materialne (w tym dóbr publicznych)
wynikające z przestępstw i wykroczeń
popełnianych pod wpływem alkoholu



brak współpracy rodzin i innych osób w
przezwyciężaniu problemu alkoholowego



brak zainteresowania podjęciem leczenia /
terapii wśród alkoholików



sprzedaż alkoholu nieletnim mimo
istniejących przepisów tego zabraniających



sprzyjające temu przepisy prawne



otwartość i chęć współpracy pomiędzy
osobami działającymi na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi



efektywność w działaniu GKRPA



otwarcie punktu konsultacyjnego dla
osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin



Analiza SWOT dla problemu 3: Bezrobocie
 MOCNE STRONY



SŁABE STRONY
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położenie gminy blisko Warszawy i
dobra komunikacja ze stolicą



brak wykształcenia, przygotowania
zawodowego i chęci pracy



sprzyjające uregulowania prawne





współpraca z instytucjami
zwalczającymi bezrobocie i jego
skutki

odległość miejsca zamieszkania od miejsc
potencjalnego zatrudnienia



zamykanie zakładów pracy



słaba kondycja finansowa gminy



słaba współpraca z PUP oraz innymi
instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniu
bezrobociu



brak wsparcia merytorycznego dla osób
zainteresowanych otworzeniem własnej
działalności gospodarczej



brak środków wśród osób bezrobotnych na
otwarcie własnej działalności gospodarczej



działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej, zmierzająca do zmiany
postaw wśród osób bezrobotnych



ścisła współpraca pomiędzy OPS a
PUP w celu aktywizacji osób
bezrobotnych



SZANSE



ZAGROŻENIA



podejmowanie przez władze
samorządowe działań w celu
aktywizacji bezrobotnych
mieszkańców



obniżenie nastroju i motywacji, depresja i
utrwalanie negatywnych wzorców
społecznych u osób zagrożonych skutkami
bezrobocia i ich rodzin



tworzenie przez władze samorządowe
korzystnych warunków dla nowych
pracodawców



bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych





sprzyjające ograniczeniu bezrobocia
przepisy prawne

pogłębianie się ubóstwa i pojawianie innych
problemów społecznych, jak alkoholizm i
inne uzależnienia



otwartość i chęć współpracy pomiędzy
osobami działającymi na rzecz pomocy
osobom bezrobotnym



obniżenie wpływów do budżetu gminy i
związane z tym ograniczenie możliwości
rozwojowych gminy



większe możliwości sprowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej





nocne zakłady pracy

brak współpracy rodzin / osób w zakresie
przeciwdziałania problemom związanym z
bezrobociem



interdyscyplinarna pomoc osobom
bezrobotnym



stagnacja jednostkowa i społeczna, niechęć
do zmian, dziedziczona bezradność



zorganizowanie opieki dla dzieci
rodziców wracających do pracy i
uczących się, aby podjąć pracę

3.2. Podsumowanie analizy SWOT
Analiza tabel SWOT ukazuje, iż zagrożenia dla rozwoju gminy usytuowane są w wielu
przypadkach poza sferą polityki społecznej. Określone procesy społeczno – gospodarcze
powodują zaistnienie takich zjawisk jak bezrobocie i ubóstwo, których wynikiem mogą być
nowe problemy – uzależnienia czy też przemoc w rodzinie. Kompleksowe podejście do tak
zastanej rzeczywistości może prowadzić do rozwiązania tego typu problemów. Bazując na
analizie dokumentów OPS, można zauważyć, iż osobom, które stały się beneficjentami
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pomocy społecznej trudno jest powrócić na drogę samodzielności i odpowiedzialności za
losy rodziny i jej byt. Dlatego też proponowane działania kładą duży nacisk na profilaktykę,
edukację i działania terapeutyczne.
Gmina jest równocześnie miejscem dającym możliwość rozwoju, wykorzystując potencjał
jednostek aktywnych, buduje i rozwija wspólnotę lokalną. Dogodne położenie, istnienie
terenów przeznaczonych pod inwestycje, stały rozwój infrastruktury jest niewątpliwym
atutem. Programy rządowe skierowane do samorządów oraz oferta UE sprzyja rozwojowi
gminy.
Analiza SWOT wskazała obok słabych stron i zagrożeń kierunki działań umożliwiające
dalszy rozwój gminy.

3.3. Wyniki badań ankietowych – perspektywa mieszkańców
W celu uzupełniania listy problemów społecznych identyfikowanych z perspektywy
mieszkańców w procesie aktualizowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
przekazano mieszkańcom Gminy anonimową ankietę, w której mieszkańcy wypowiedzieli
się na temat najważniejszych problemów występujących na terenie gminy. Odpowiedzi od
250 respondentów pozwoliły zweryfikować problemy społeczne gminy, a także stworzyły
kontekst do wcześniej diagnozowanych problemów społecznych. Wśród respondentów było
181 kobiet i 64 mężczyzn, 33 bezrobotnych, 13 emerytów/rencistów, 58 uczniów/studentów,
prowadzących działalność gospodarczą 16; pracujących w rolnictwie 5, zatrudnionych na
etacie – 120.2

Stopień dostrzegania problemów z listy 15 problemów
Stopień dostrzegania problemów respondenci wyrażali poprzez zaznaczenie jednej z trzech
odpowiedzi: Tak (1),Nie (2), Nie wiem (3. Mieszkańcy Gminy Góra Kalwaria dostrzegają
problemy (kolumna dostrzegane) oraz uznają za ważne do rozwiązania (kolumna ważne do
rozwiązania).
Tabela częstości odpowiedzi potwierdzających dostrzeganie problemów i uznanie za ważne
do rozwiązania(1- mało ważny, 2- średnio ważny; 3- bardzo ważny; 4 – nie mam zdania)
Problemy

Dostrzegane
%

Ważne do
rozwiązania
%

Bezdomność

23,8

38,7

Ubóstwo

68,0

65,7

Bezrobocie

81,7

74,5

Alkoholizm lub narkomania

82,4

77,6

Sieroctwo

20,2

47,8

Różnica pomiędzy liczbą respondentów a sumą kobiet i mężczyzn czy sumą odpowiedzi w części
aktywność zawodowa wynika z braku danych. Odpowiedzi osób z częściowo brakującymi danymi były
włączone do analiz statystycznych przy pozostałych zmiennych, co pozwoliło przeprowadzić analizy
statystyczne na odpowiedziach 250 respondentów.
2
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego,

55,7

47,9

Niepełnosprawność

58,7

53,3

Długotrwała lub ciężka choroba

48.4

50,2

Trudności w integracji cudzoziemców

32,0

17,4

Braki w ochronie macierzyństwa lub wielodzietności

39.0

42,5

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

12,1

32,2

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

40,7

37,6

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

21,6

20,3

Handel ludźmi

0.8

0,8

Przemoc w rodzinie

54,2

76,7

Dostrzeganie problemów w % odpowiedzi respondentów

Źródło: Badania własne

Stopień ważności problemów, % odpowiedzi respondentów

Źródło: Badania własne
Jak wynika z zestawień w tabeli i na wykresach, do najważniejszych problemów należą:


Bezrobocie
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Alkoholizm i/lub narkomania



Ubóstwo



Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych



Niepełnosprawność



Przemoc w rodzinie



Długotrwała lub ciężka choroba

W badaniach ankietowych zapytano mieszkańców również o to, które instytucje lokalne są
zaangażowane, ich zdaniem w rozwiązywanie problemów społecznych. Wyniki prezentuje
poniższy wykres.
Stopień zaangażowania poszczególnych instytucji w rozwiązywanie problemów społecznych

Źródło: Badania własne
Jak wynika z wykresu, zdaniem respondentów, w największym stopniu zaangażowane w
rozwiązywanie problemów społecznych są: OPS, szkoły, Straż Pożarna, Zespól
Interdyscyplinarny, MOSzW oraz policja.
42% respondentów zadeklarowało gotowość zaangażowania się w działania na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych3, ale przy kolejnym pytaniu na temat form
zaangażowania niewielki procent odpowiedzi potwierdził gotowość do zaangażowania w
bardziej konkretne formy działań.
 jako wolontariusz 12%
 w grupach nieformalnych 8%
 w prowadzeniu klubów, świetlic 16%
 w lokalnej organizacji pozarządowej 5%
W najmniejszym stopniu pytani byliby skłonni włączyć się w działania lokalnej organizacji
3

To jest bardzo wysoki wynik w porównaniu z innymi gminami.
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pozarządowej podejmującej działania związane z rozwiązywaniem problemów społecznych.
Wyniki wskazują na to, że mieszkańcy woleliby włączyć się raczej w pomoc przy
prowadzeniu świetli, w roli wolontariusza lub w grupach nieformalnych.
Wśród dodatkowych uwag i sugestii respondentów pojawiły się następujące:
brak rynku pracy dla osób które ukończyły szkołę średnią
długi czas oczekiwania na wizytę w przychodni lub brak miejsc
pomoc osobom starszym i samotnym
brak ścisłej współpracy między instytucjami oraz zatrudnianie
brak większej kontroli nad rodzinami zastępczymi
brak mieszkań socjalnych na terenie gminy, zbyt duża biurokracja przy składaniu
dokumentów do UG i OPS
brak spółdzielni socjalnych

Na podstawie przeprowadzonych analiz okazało się, ze jest znaczna różnica pomiędzy
dostrzeganiem kilku problemów a ich wagą ze względu na konieczność rozwiązania.
Dotyczy to przed wszystkim problemów przemocy w rodzinie. Znacznie ważniejszy jest to
problem, zdaniem badanych, niż poziom dostrzegania tego zjawiska Wynik ten potwierdza
z jednej strony wagę problemu przemocy w rodzinie a z drugiej strony niską „widoczność”
społeczną lub nawet może ukrywanie tego problemu. O przemocy w rodzinie mówi się
wprawdzie coraz bardziej otwarcie, ale nie jest to problem, o którym można łatwo się
dowiedzieć.
Ogólnie wyniki badań ankietowych potwierdzają tendencje zaobserwowane w innych
gminach Mazowsza (a także całej Polski), że do najważniejszych problemów społecznych
należą: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przemoc w rodzinie a także bezradność wobec
problemów opiekuńczo-wychowawczych, w tym również bezradność wobec zapewnienia
opieki osobom starszym oraz niepełnosprawność.
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4. WIZJA I CELE DZIAŁANIA W ROZWOJU GMINY
4.1. Wizja rozwoju Gminy
Wizja rozwoju opisuje stan, do którego chcą dążyć zarówno władze samorządowe, jak i
mieszkańcy gminy. Określenie docelowej wizji rozwoju jest niezbędne, bo umożliwia
wyznaczenie jasnych celów i określenie sposobów ich realizacji. Świadomość do czego
zmierzamy, ułatwi konsekwentne podążanie w nakreślonym kierunku, bez popełniania
niepotrzebnych błędów. W ramach prac nad przygotowaniem strategii rozwiązywania
problemów społecznych została wypracowana następująca wizja rozwoju gminy Góra
Kalwaria:

Gmina Góra Kalwaria miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów oraz
wyposażonym w prężnie działające instytucje pomocy społecznej,
z minimalnym bezrobociem, znikomym poziomem występujących patologii społecznych,
ze zintegrowaną i aktywną społecznością lokalną oraz funkcjonującym sprawnym
systemem umożliwiającym aktywność zawodową i społeczną mieszkańców

4.2. Cele, działania i wskaźniki polityki społecznej
W oparciu o zidentyfikowane problemy społeczne stworzono katalog celów strategicznych
oraz przyporządkowanych im celów szczegółowych zaprezentowany poniżej.

1. Cel strategiczny: Zmniejszanie bezrobocia i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom
Wskaźnik produktu
Cele szczegółowe
1.1.Wspieranie osób bezrobotnych

Działania

Poradnictwo prawno-psychologiczne
Udzielanie pomocy materialnej i
niematerialnej

Liczba bezrobotnych objętych
systemem wsparcia, w tym osób
po 50 roku życia oraz długotrwale
bezrobotnych
Przygotowane opracowanie

Analiza potrzeb na lokalnym rynku pracy
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Prace interwencyjne, roboty publiczne,
staże, przygotowanie zawodowe
1.2 Aktywizacja osób
bezrobotnych

Szkolenia, poradnictwo na rzecz rozwoju
samozatrudnienia i przedsiębiorczości
mieszkańców

Podmioty wspierające:
– Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie;
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie;
Organizacje pozarządowe

Liczba osób zaktywizowanych
Liczba nowych podmiotów
gospodarczych

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3. Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny).

2.Cel strategiczny: Poprawa jakości życia ludzi starszych oraz zapobieganie marginalizacji osób s
Cele szczegółowe

Działania

2.1.Utrzymanie samodzielności
seniorów oraz optymalizacja ich
aktywności

Rozwijanie usług rehabilitacyjnych i terapii
zajęciowej

2.2. Integracja ludzi starszych ze
środowiskiem

Organizacja spotkań tematycznych i
integracyjnych

2.3.Poprawa usług
komunikacyjnych dla osób
starszych

Organizacja usług transportowych
przeznaczonych dla osób starszych i
niepełnosprawnych w celu dojazdu do
placówek rehabilitacyjnych
Ułatwianie dostępu do miejsc publicznych

2.4.Zwiększenie udziału
starszych w życiu gminy

osób

2.5 Wsparcie osób starszych,
niesamodzielnych(niepełnospraw
nych)

Organizacja czasu wolnego

Organizowanie pomocy i usług opiekuńczych osobom starszym niesamodzielnym,
w tym także w formie dziennego pobytu w
placówkach

Podmioty wspierające:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Piasecznie;
Organizacje pozarządowe

Wskaźniki produktu
Liczba osób starszych objętych
usługami

Liczba osób starszych
uczestniczących z zajęciach
Liczba zorganizowanych zajęć
Liczba osób korzystających ze
zorganizowanego systemu
dowozu do placówek
rehabilitacyjnych
Liczba zlikwidowanych barier
architektonicznych
Liczba inicjatyw, form, liczba
osób starszych uczestniczących

Liczba osób objętych wsparciem
Liczba wolontariuszy
zaktywizowanych do pracy na
rzecz osób starszych

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3. Środków pozyskanych z PFRON;
4. Środków pomocowych Unii Europejskiej (EFRR, EFS).
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3.Cel strategiczny: Rozbudowa systemu profilaktyki i ograniczania uzależnień (alkohol, narkoty
Cele szczegółowe

Działania

Wskaźniki produktu

Przeciwdziałanie sprzedaży
alkoholu i narkotyków w
nielegalnych punktach sprzedaży
Wsparcie rodzin, w których
występuje problem uzależnień
(alkohol, narkotyki)

Rozpoznanie miejsc, gdzie prowadzona jest
sprzedaż narkotyków i nielegalna sprzedaż
alkoholu
Organizacja
pomocy
prawnej
i
psychologicznej, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
Organizowanie kolonii, obozów i innych
form wypoczynku dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Liczba zlikwidowanych
nielegalnych punktów sprzedaży

Wsparcie i rozwijanie współpracy
instytucjonalnej pomiędzy
podmiotami zajmującymi się
rozwiązywaniem problemów
uzależnień,
Edukacja i profilaktyka
uzależnień wśród młodzieży,

Podejmowanie wspólnych inicjatyw,
wymiana informacji, organizowanie
współpracy
Prowadzenie programów profilaktycznych
w szkołach
Organizowanie imprez o tematyce
profilaktycznej

Podmioty wspierające:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Piasecznie;
Kuratorzy sądowi.

4.Cel strategiczny:

Liczba rodzin korzystających z
pomocy psychospołecznej i
prawnej
Liczba dzieci uczestniczących w
zorganizowanych formach
wypoczynku
Liczba podmiotów
instytucjonalnych
zaangażowanych we współpracę
zajmujących się problematyką
uzależnień
Liczba uczniów objętych
programami profilaktycznoedukacyjnymi
Liczba zorganizowanych imprez

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1.Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2.Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3 Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny

Zwiększenie funkcjonalności systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe
Podnoszenie standardu usług
informacyjnych i komunikacyjnych
Wspieranie osób i rodzin
niepełnosprawnych
Podniesienie standardów edukacji
dla uczniów niepełnosprawnych

Działania
Pomoc w ułatwianiu dostępu do informacji
i środków komunikacji
Tworzenie ośrodków wsparcia dla rodzin i
osób niepełnosprawnych
Ułatwianie dostępności edukacji dla
uczniów niepełnosprawnych

Wskaźniki produktu
Liczba zlikwidowanych barier
technicznych i architektonicznych
Liczba stworzonych ośrodków
wsparcia
Liczba uczniów
niepełnosprawnych objętych
wsparciem
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Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji w miejscu
zamieszkania
Organizowanie imprez sportowych i
kulturalnych
Szkolenia, doradztwo

Podmioty wspierające:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Piasecznie;
Organizacje pozarządowe

Liczba niepełnosprawnych
objętych rehabilitacją

Liczba zorganizowanych
imprez/liczba osób
Liczba osób niepełnosprawnych
które podjęły pracę

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3. Środków pozyskanych z PFRON;
4. Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny).

5.Cel strategiczny: Poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych i przeciwdziałanie przemoc
Cele szczegółowe

Promocja i organizacja aktywnych
form spędzania wolnego czasu

Wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych
dzieci i młodzieży

Wskaźniki produktu

Liczba inicjatyw, przedsięwzięć
zwiększających ofertę spędzania wolnego
czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Udzielanie pomocy stypendialnej

Rozpowszechnienie wiedzy na
temat problemu przemocy w
rodzinie

Organizowanie i rozwijanie
kompleksowego wsparcia dla dzieci i
młodzieży
Świadczenie bezpłatnych usług prawnych i
konsultacji pedagogicznych
Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i
komunalnych
Prowadzenie działań korekcyjno–edukacyjnich/ doradztwo, socjoterapia przemocy w
rodzinie
Prowadzenie kampanii dotyczących
przeciwdziałania przemocy fizycznej i
psychicznej

Wzrost standardów usług
konsultacyjno-terapeutycznych

Wzmocnienie oddziaływania punktu
konsultacyjno - terapeutycznego

Wsparcie dla rodzin
dysfunkcyjnych
.

Liczba osób korzystających z
wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury. Liczba
wybudowanych/zmodernizowanych obiektów
Liczba dzieci i młodzieży
objętych pomocą stypendialną
Liczba osób objętych pomocą

Liczba osób korzystających z
usług
Liczba pozyskanych lub
wybudowanych mieszkań
Liczba rodzin/osób objętych
działaniami korekcyjno –
edukacyjnymi i terapeutycznymi
Liczba zorganizowanych
kampanii
Liczba osób korzystających z
wsparcia
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Podmioty wspierające:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie;
 Szkoły;
 Organizacje pozarządowe

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3. Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny).

6. Cel strategiczny: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Cele szczegółowe

Działania

Wskaźniki produktu

8.1.Wzrost Integracji społecznej

Organizacja cyklicznych przedsięwzięć
adresowanych do różnych grup
społecznych

Wspieranie rozwoju wolontariatu

Organizowanie imprez promujących
wolontariat

Wspieranie rozwoju kultury
lokalnej

Organizacja konkursów, plenerów,
przeglądów tematycznych( w tym
teatralnych, filmowych i muzycznych)

Liczba osób uczestniczących w
imprezach, spotkaniach
poświęconych wolontariatowi
Liczba organizacji/mieszkańców
zaktywizowanych do działań na
rzecz lokalnej społeczności,
świadczenia usług i rozwoju
kultury i współpracy

Promowanie projektów z udziałem
lokalnych NGO i grup nieformalnych
Tworzenie sprzyjających
warunków dla rozwoju i
współpracy organizacji i
stowarzyszeń

Liczba i rodzaje inicjatyw/liczba
osób objętych inicjatywami

Podejmowanie inicjatyw przez org.
pozarządowe i grupy nieformalne

Zwiększenie udziału NGO w świadczeniu
usług
Podmioty wspierające:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii;
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie;
 Organizacje pozarządowe

Liczba osób uczestniczących w
zajęciach integracyjnych

Rodzaje i liczba usług
świadczonych przez organizacje
pozarządowe

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków przekazanych gminie z budżetu państwa (dotacje);
3. Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny).

7.Cel strategiczny: Wzmocnienie oddziaływania instytucji odpowiedzialnych za politykę społecz
Cele szczegółowe
Poprawa
warunków
pracy
podmiotów odpowiedzialnych za
politykę społeczną w gminie

Działania
Powiększenie
i
lokalowej ośrodka

modernizacja

Wskaźniki produktu
bazy

Powierzchnia nowych
pomieszczeń
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Wprowadzenie
nowoczesnych
metod pracy i podnoszenie
kwalifikacji osób zatrudnionych
w OPS

Zwiększenie finansowania
pomocy społecznej
Wzrost współpracy z innymi
gminami w zakresie
organizowania pomocy społecznej
Podmioty wspierające:
Burmistrz Miasta i Gminy

.Udział pracowników OPS w szkoleniach,
kursach, warsztatach

Zwiększenie
udziału
nowoczesnych
technologii i sprzętu IT w organizacji pracy
OPS

Liczba pracowników OPS
objętych programami podnoszenia kwalifikacji oraz studiów
podyplomowych
Rodzaje i liczba zakupionego
nowoczesnego sprzętu

Pozyskiwanie
zewnętrznych
środków
finansowych na zadania związane z
pomocą społeczną

Liczba projektów zrealizowanych
przy wsparciu zewnętrznych
źródeł finansowych
Liczba projektów
Wymiana doświadczeń, korzystanie z
zorganizowanych we współpracy
pozytywnych wzorców innych gmin
z innymi OPS
Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu będą reali
1. Środków własnych pochodzących z budżetu gminy;
2. Środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozw
Społeczny).
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5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII I JEJ WDRAŻANIE
Zarządzanie realizacją strategii odbywać się będzie na kilku poziomach: organizacyjnym,
merytorycznym i społecznym.
Poziom organizacyjny
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Góra Kalwaria
formułuje działania, które realizowane będą zarówno przez władze samorządowe, instytucje
pomocy społecznej, jak i organizacje pozarządowe. Wobec tego konieczne jest wskazanie
podmiotu zajmującego się zarządzaniem realizacją strategii. Proponuje się, aby zadania z
tego zakresu należały do kierownika OPS, który będzie dokonywał monitoringu realizacji
strategii co najmniej raz w roku. Wyznaczenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za
wdrażanie zapisów strategii jest szczególnie istotne w przypadku projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, gdzie preferowane są zadania
kompleksowe, rozwiązujące jak największą gamę problemów występujących na terenie
gminy.
Przy wykonywaniu działań związanych z monitorowaniem realizacji strategii kierownik
OPS powinien współpracować z zespołem zadaniowym ds. realizacji strategii powołanym
przez Burmistrza.
Poziom merytoryczny
Poziom merytoryczny obejmuje faktyczny element wdrażania i monitorowania działań
zapisanych w ramach strategii. Przewiduje się coroczne spotkania zespołu zadaniowego
organizowane w miesiącu listopadzie w celu oceny projektów już zrealizowanych oraz
stwierdzenia konieczności aktualizacji celów i działań zapisanych w dokumencie.
Swoją ocenę z realizacji zapisów dokumentu zespół zadaniowy powinien przekazać
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań.
Monitoring realizacji strategii zostanie przeprowadzony w oparciu o wskaźniki finansowe i
ilościowe. Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania
będą źródła statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tę będą
stanowiły informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych
biorących udział w programach związanych z poszczególnymi celami realizacji strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Wskaźniki monitorowania zostały określone w
części dotyczącej celów strategicznych i szczegółowych.
Horyzont czasowy strategii jest dość odległy, a rzeczywistość społeczna bardzo zmienna,
wobec czego strategię należy traktować jako dokument „żywy” i nie można zamykać drogi
do jego aktualizacji. Konieczność dokonania korekt w zapisach strategii rozwiązywania
problemów społecznych może ponadto wynikać z pojawienia się możliwości uzyskania
dofinansowania dla konkretnych zadań, niekoniecznie przewidzianych do realizacji w
momencie tworzenia niniejszego dokumentu. Przewiduje się, że aktualizacja zapisów
strategii dokonywana będzie – jak wskazano wcześniej – w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby – jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Poziom społeczny
Poziom społeczny dotyczy przede wszystkim upowszechnienia zapisów dokumentu, które
zostanie zapewnione poprzez zamieszczenie tekstu strategii rozwiązywania problemów
społecznych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, a także umieszczenie informacji
o zadaniach wynikających z jej zapisów, które będą realizowane na terenie gminy na
zebraniach z mieszkańcami i tablicach ogłoszeń.

5.1. Źródła finansowania Strategii
Działania realizowane w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
będą finansowane ze środków własnych Urzędu Gminy, budżetów jednostek gminnych oraz
ze środków pozyskanych w wyniku projektów, które uzyskały finansowanie ze środków
zewnętrznych.
Dla skutecznej realizacji działań pod koniec każdego roku kalendarzowego warto i należy
opracować harmonogram działań wraz z wskazaniem źródeł finansowania. Na obecnym
etapie aktualizacji strategii trudno przygotować harmonogram działań do 2020 z
rozpisaniem na środki budżetowe gminy i środki zewnętrzne4.
Poniżej przedstawiono możliwości pozyskania środków zewnętrznych:


Starostwo Powiatowe



Zgodnie z ogłoszonymi konkursami, pomoc Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z ogłoszonymi konkursami poszczególnych Departamentów:


Kultury, Promocji i Turystyki



Edukacji Publicznej i Sportu



Zdrowia



Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Strategii jest jej finansowanie. Przewiduje
się następujące źródła finansowania proponowanych działań:


4

środki własne pochodzące z budżetu Gminy finansowane z jej dochodów;

Zbyt duża zmienność warunków zewnętrznych na poziomie kraju, powiatu i gminy, w tym dostępność funduszy
UE w ramach nowych programów perspektywie finansowej 2014–2020 i wewnętrznych wynikających ze stopnia realizacji
innych zadań, nie pozwalają na etapie aktualizowania strategii na precyzyjne powiązanie planowanych działań z dostępnymi
funduszami budżetu gminy oraz z funduszami zewnętrznymi w dłuższej perspektywie niż na każdy kolejny rok.



środki przekazywane Gminie z budżetu państwa (dotacje);



środki
funduszy
krajowych
Niepełnosprawnych);



środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

(Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Rodzaj i zakres działań wytyczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na terenie Gminy Góra Kalwaria powodują, że okres ich realizacji musi być stosunkowo
długi.
Działania w obszarach interwencji są tak rozległe, a problemy społeczne tak złożone, że
realizacja celów w obszarach przewidywana jest w całym okresie trwania programu w
ramach pracy ciągłej.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej
w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. EFS wspiera działania
podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Środki Europejskiego
Funduszu Społecznego przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju. Priorytety EFS realizowane w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020
są w ramach opięciu obszarów wsparcia, które obejmują:
- Promowania zatrudnienia i mobilności zawodowej, w tym aktywne i zdrowe starzenie się,
samozatrudnienie, przedsiębiorczość, równość kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia
zawodowego i prywatnego, trwała integracja młodych ludzi z rynkiem pracy;
- Inwestowanie w edukację, umiejętności i naukę przez całe życie, w tym: poprawa dostępu
do kształcenia ustawicznego, poprawa jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego;
- Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; w ramach tego działania
przewiduje się ukierunkowanie wsparcia na aktywną integrację, promocję ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a także poprawę dostępu do tanich, trwałych i
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych;
- Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej, w tym
inwestycje w poprawę jej efektywności.
Istotnymi źródłami finansowania strategii będą:


budżet gminy (dla niektórych przedsięwzięć również gmin współdziałających)



środki publiczne zewnętrzne: powiatu, województwa, kraju, Unii Europejskiej,



partnerstwo publiczno-prywatne,



zwrotne środki (zwłaszcza kredyty preferencyjne),



środki pochodzące ze składek, opłat i ewentualnie specjalnego opodatkowania.

Warto rozważyć możliwość realizacji działań w systemie partnerstwa publicznoprywatnego, coraz bardziej popularnego w Polsce. Takie rozwiązanie może zagwarantować
partycypowanie prywatnych przedsiębiorców w realizacji danej inwestycji.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm
Finansowy – działania pomocowe planowane w latach 2014-2018. Środki z tych źródeł mają
przyczynić się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekty finansowane z tych środków powinny być
zbieżne z wszystkimi projektami realizowanymi w ramach funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz innych przedsięwzięć finansowanych przez Unię Europejską. W
dziedzinie społecznej wyróżniono priorytety:


rozwój zasobów ludzkich – promowanie wykształcenia i szkoleń dla pracowników
administracji samorządowej, rozwój zasobów kadrowych na poziomie regionalnym,
doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników administracji
powiatowej i gminnej,



opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – podniesienie poziomu życia przez
wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej, programy
wspierające zdrowie rodziny, promocja zdrowia i profilaktyki, zapobieganie
przestępczości wśród dzieci i młodzieży, integracja społeczna dzieci
niepełnosprawnych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach
Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację
przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy Polską a Państwami –
Darczyńcami. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie obsługiwany przez
niezależnych operatorów.

Program Access – inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Program jest skierowany na wspieranie działań organizacji
pozarządowych i organizacji nienastawionych na zysk w następujących dwóch głównych
obszarach:


działania ułatwiające proces przejmowania i wdrażania prawodawstwa UE w
dziedzinach: ochrona środowiska i rozwój społeczno-gospodarczy,



działania w sferze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych
marginalizacją grup społecznych.

Do najważniejszych funduszy unijnych wspierających edukację należą:
YES Europe zamiast "Erasmus for All" – nowy program na lata 2014-2020

Nowy program ma połączyć dotychczasowe programy UE poświęcone edukacji, szkoleniom
i młodzieży z programem Erasmus przeznaczonym dla studentów.
Komisja PE zaproponowała, by działania podejmowane w ramach nowego programu
skierowane bezpośrednio do młodzieży były finansowane z wydzielonego budżetu, a
struktura nowego programu obejmowała trzy rozdziały poświęcone: młodzieży, edukacji i
szkoleniom oraz sportowi. Europosłowie chcą też, by UE w dalszym ciągu wykorzystywała
nazwy dotychczas istniejących programów, i tak: Erasmus ma obejmować działania
związane z mobilnością w szkolnictwie wyższym, Grundtvig – z kształceniem dorosłych,
Leonardo da Vinci – z edukacją zawodową i szkoleniami zagranicznymi, Comenius – z
edukacją szkolną, a Młodzież w działaniu – z inicjatywami podejmowanymi w ramach
rozdziału Młodzież.

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w zakresie wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
budżetu państwa na 2008 r., jakim jest zwiększenie udziału sektora organizacji
pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych
na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:


indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie
realizacji zadań publicznych,



wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego,



wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora
pozarządowego,



promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania
zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego
ładu społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), będący zmodyfikowaną wersją
POKL jest ukierunkowany na następujące obszary:


wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych,
kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów
reform,



wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu
budowy gospodarki opartej o wiedzę,



poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę metod
rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie
społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.



realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i
praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci



realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do
24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia osób młodych i gwarancji dla młodzieży

Zakres interwencji w programie POWER obejmuje interwencje publiczne w obszarach: rynek
pracy, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata, integracja społeczna, adaptacyjność, zdrowie,
innowacyjność, administracja publiczna.

5.2. Wspierające działania organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe, zwane również „trzecim sektorem”, skupione wokół
różnorodnych problemów życia społecznego stanowią jeden z filarów współczesnych
społeczeństw demokratycznych. Niektóre organizacje mają charakter pojedynczych działań
(lokalne), inne mają bardziej rozbudowane struktury w postaci oddziałów terenowych.
Poniżej przedstawiono kilka najbardziej znanych organizacji pozarządowych działających w
Polsce.
Fundacja dla Polski – jej zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju polskich organizacji
pozarządowych. Fundacja wspiera nowatorskie projekty w dziedzinie pomocy społecznej,
oświaty, kultury i rozwoju lokalnego.
W ramach Fundacji dla Polski działają m.in.:


Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego – wspiera rozwój produkcji i sprzedaży
produktów regionalnych, co wzmacnia lokalne rynki pracy oraz rozwój regionów.



Fundusz im. A. Bączkowskiego – propaguje idee służby publicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.



Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego – wspiera rozwój młodych architektów i
inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczędnymi
rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego
budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne.



Polsko-Francuski Fundusz Współpracy – współpraca w dziedzinie kształcenia
zawodowego (podstawowego i ustawicznego), na zasadach partnerskiej
współdziałania z przedsiębiorstwami oraz z samorządami obu krajów.



Fundusz Krzyś – ma na celu poprawę warunków życia dzieci żyjących w Domach
Małych Dzieci.



Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca – celem jest pomoc dzieciom z wadami
serca poprzez wsparcie dla rodziców uczestniczących we wszystkich etapach
leczenia, umożliwienie dzieciom kontaktu z innymi dziećmi z wadami serca oraz

informowanie o możliwościach wykrywania i leczenia skomplikowanych wad serca
w Polsce.


Program Dzieci Ulicy – adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych
prowadzących pracę środowiskową z dziećmi i młodzieżą, dla których ulica stała się
miejscem życia



Polska Akcja Humanitarna – współpracuje z organizacjami pozarządowymi i
agendami ONZ przy realizacji swoich zadań statutowych, zarówno w Polsce i za
granicą. Pomaga głównie uchodźcom. W Polsce najbardziej znana jest program
dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach – Pajacyk (prowadzony od 1998 roku).



Fundacja im. Stefana Batorego – udziela wsparcia finansowego w ramach
wyznaczonych programów na realizacje projektów z dziedzin: nauka, społeczeństwo
obywatelskie, medycyna, zdrowie, środowisko, kultura i organizacje pozarządowe.



Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – przyznaje dotacje na programy prewencyjnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.



Fundacja PZU wspiera organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, wzbogacenie
oferty edukacyjnej na terenach wiejskich oraz integrację osób niepełnosprawnych



Caritas – największa organizacja charytatywna związana Kościołem i realizująca swą
pomoc w kraju i zagranicą. Do najważniejszych obszarów zaangażowania Caritas
należą problemy dotyczące: kryzysu środowiska rodzinnego, przeprowadzania
leczenia i rehabilitacji, oraz leczenia uzależnień (narkomani), problemów osób
ubogich i bezdomnych, a także imigrantów i uchodźców, pomocy dla ofiary klęsk
żywiołowych, pomocy dla osób starszych – stworzono tzn. Stacje opieki Caritas
(placówki
opieki
pielęgnacyjnej
nad
starszymi
osobami
chorymi
i
niepełnosprawnymi), pomocy dla osób bezrobotnych – realizowano projekt
“Aktywizacja personalna, zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych”.
W ramach Caritas Polska (posiada strukturę diecezjalną) i struktur Caritas
diecezjalnych powstają tzw. BAB-y, czyli Biura Aktywizacji Bezrobotnych.
Działalność Caritas Polska jest prowadzona programowo i profesjonalnie, natomiast
parafie kościelne prowadzą akcję organizujące pomoc dla swoich parafian
okazjonalnie.

MONAR – stowarzyszenie, które od 1981 roku prowadzi szereg działań profilaktycznych
propagujących
życie
bez
narkotyków,
promocję
zdrowia
(przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i innych chorób zakaźnych), przeciwdziałanie
kryminalizacji. MONAR prowadzi pracę środowiskową, Świetlice Socjoterapeutyczne,
programy edukacyjne i alternatywne.


programy dla osób aktywnie używających narkotyki, ukierunkowane na poprawę ich
sytuacji zdrowotnej i socjalnej oraz programy redukcji szkód spowodowanych
używaniem narkotyków. MONAR oferuje osobom z problemem narkotykowym
pomoc specjalistyczną w zakresie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i
grupowej oraz detoksykację, pomoc ambulatoryjną oraz stacjonarną terapię i
rehabilitację dla osób uzależnionych.



pomoc dla osób bezdomnych, samotnych, chorych terminalnie. „Ruch Wychodzenia
z Bezdomności MARKOT” – założony został w ramach Stowarzyszenia MONAR w
roku 1993 i adresowany jest do ludzi bezdomnych, samotnych, skrzywdzonych
społecznie, ofiar przemocy domowej, niepełnosprawnych społecznie.



pomoc dla osób opuszczających zakłady karne, żyjących na marginesie życia –
wykluczonych społecznie. MONAR we współpracy z Centralnym Zarządem Służb
Więziennych prowadzi programy w placówkach penitencjarnych oraz oferuje pomoc
terapeutyczną osobom opuszczającym zakłady karne.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – wspiera inicjatywy społeczne realizowane przez
organizacje pozarządowe, dofinansowuje programy na rzecz poprawy sytuacji w lokalnych
społecznościach, np.: program dla dzieci i młodzieży, stypendialny, dla kultury.
Fundacja Brata Alberta – zajmuje się opieką nad ludźmi chorymi, starszymi, ubogimi oraz
znajdującymi się na marginesie życia. Fundacja oferuje schronienie, posiłek, opiekę lekarską.
„Porozumienie Bez Barier” – pomaga łamać stereotypy oraz bariery utrudniające osobom z
upośledzeniem fizycznym i psychicznym życie w społeczeństwie.
Fundacje pomagające w ratowaniu zdrowia i życia dzieci to m.in.: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, Fundacji TVN „Nie jesteś sam”,
Fundacja Polsat, Fundacja PZU.

5.3. Zarządzanie Strategią
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy będzie oceniana przez Zespół ds.
Oceny SRPS, powołany przez Burmistrza Gminy lub przez Zespół ds. Aktualizacji Strategii.
Celem Zespołu będzie przedstawienie rocznych sprawozdań z realizacji działań podjętych
przez Strategię, występowanie z wnioskami o zmiany w działaniach (rezygnacja z części
działań lub dodanie nowych), przedstawienia skutków i form oddziaływania na społeczność
gminy.
SRPS zostanie zaktualizowana w formie uchwały Rady Miasta. Wdrażane zmiany będą
również podlegały uchwaleniu przez Radę. Wdrażanie, realizację i prowadzenie
monitoringu nadzorować będzie Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania SRPS we współpracy z,
OPS oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy. Oceną realizacji
strategii zajmować się będzie Rada Miasta.

5.4. Monitoring i ewaluacja
W celu śledzenia postępów w realizacji strategii będzie ona na bieżąco monitorowana.
Zespół przynajmniej raz w roku składał będzie Wójtowi Gminy sprawozdanie z realizacji
Strategii, a także proponował (o ile to będzie konieczne) korekty Strategii i uwagi na temat
przebiegu zadań. Monitorowanie umożliwi:


bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,



prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji.

Monitoring i ewaluacja strategii będą prowadzone przez Zespół ds. Aktualizacji Strategii.
Monitoring oraz ewaluacja strategii, celów i kierunków przyjętych w strategii pozwoli na
wprowadzenie zmian w programach rozwoju i planach działania, poprzez podejmowanie
odpowiednich decyzji w zależności od potrzeb społecznych i możliwości ekonomicznych
gminy. Monitorowanie Strategii prowadzone będzie systematycznie a raporty z wdrażania
przedstawiane będą Radzie nie rzadziej niż raz na rok
Cele ewaluacji i monitoringu strategii
Monitoring i ewaluacja strategii są ze sobą wzajemnie powiązane. Warto jednak rozdzielić
ich zakres. Monitoring polega na regularnym zbieraniu informacji na temat postępów w
realizacji zadań, czyli na zbieraniu danych, czy zakładane rezultaty (wskaźniki produktów)
osiągane są zgodnie z harmonogramem. Monitoring realizacji zadań stanowi – równoległy
do ich wdrażania – ciągły proces zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników w
ściśle określonych przedziałach czasowych.
Ewaluacja nastawiona jest na ocenę jakości osiąganych rezultatów(wskaźniki rezultatów) ze
względu na różne istotne aspekty procesu wdrażania zadań. W odróżnieniu od monitoringu,
ewaluacja na ogół przeprowadzana jest w sposób mniej ciągły, stosownie do celów
związanych z oceną skuteczności działań. W odniesieniu do konkretnych działań
przedmiotem oceny będzie odpowiedź na pytania, jak i dlaczego określone rezultaty zostały
lub nie zostały osiągnięte. Jak i dlaczego doszło do powstania zmian (np. w procesie
edukacji, integracji społecznej, w zachowaniach, postawach, poziomie wiedzy i kompetencji
danej grupy mieszkańców gminy).
Monitoring i ewaluacja zostaną ściśle powiązane z systemem podejmowania decyzji przez
Zespół Zarządzający realizacją strategii, decyzji dotyczących zarówno sposobu realizacji
poszczególnych zadań, jak i modelu zarządzania realizacją strategii.
Celem monitoringu jest uzyskanie informacji potrzebnych dla analizy przebiegu i efektów
wykonania zadań poszczególnych projektów. Pierwszym krokiem budowy systemu
monitorowania jest określenie, co i w jakim stylu będzie monitorowane. Podstawowymi
pytaniami, jakie powinny być stawiane w okresie monitorowania są: Czy zadania są
realizowane, czy są realizowane zgodnie z planem, czy nie nastąpiły przekroczenia budżetu,
czy jeśli wystąpiły zakłócenia w realizacji projektu, jakieś odstępstwa od planu, to czy można
je zaakceptować, dlaczego wystąpiły zakłócenia, co trzeba skorygować.
Konieczne może się okazać budowanie nowej sieci i schematów czasowych w celu
utrzymania terminowego wykonania działań. Również w każdym momencie trwania
projektu. Osoby odpowiedzialne za projekt muszą znać ogólne zapotrzebowanie na środki
niezbędne do jego zakończenia.
Dokładne zaprojektowanie procesu monitoringu będzie wymagało przygotowania dostępu
do danych źródłowych, ocenę kosztów ich gromadzenia, właściwego ich gromadzenia i
zarządzania na użytek realizacji strategii. Plan monitoringu uwzględnia opis metod
zbierania danych źródłowych z podziałem na pierwotne (wyniki ankiet, kwestionariuszy,
wywiadów, warsztatów) oraz wtórne generowane z bazy danych i z innych istniejących
danych liczbowych (np. dane sprawozdania z wykonania budżetu), częstotliwość zbierania
danych i sporządzania raportów.

Końcowa ewaluacja
Zakończenie kolejnych zadań i projektów w ramach strategii to ostatni etap. Składa się na
niego wiele działań formalnych związanych ze sprawozdawczością, rozwiązywaniem
umów, rozliczaniem środków etc. Wyniki oceny są cennym źródłem informacji, które mogą
być przydatne przy realizacji innych projektów.
Po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów w raporcie końcowym specjalne części
są poświęcone ewaluacji rezultatów działań obejmujące: ocenę użytych zasobów, powstałe
produkty, rezultaty i – do pewnego stopnia – efekt oddziaływania. Przyjmuje się, że celem
ewaluacji końcowej jest uzyskanie informacji potrzebnych dla oszacowania przebiegu i
efektów wykonania zadań i projektów. Dane te były niezbędne dla oceny stopnia
pomyślności zrealizowana strategii, mierzonego według przyjętych wskaźników. Ogólną
ramą ewaluacji jest określenie, czy w trakcie realizacji strategii na poziomie operacyjnym
zostały osiągnięte wymienione cele związane z projektami.
Podstawowe sposoby oceny powodzenia projektu odwołują się do: realizacji w
wyznaczonym terminie, w ramach zaplanowanego budżetu oraz osiągnięcia wskaźników.
Monitorowanie i ewaluacja strategii będzie przebiegała na dwóch poziomach: na poziomie
celów strategicznych, ale przede wszystkim na poziomie zarządzania projektami, które będą
rezultatem przyjętych planów działania. Skuteczne planowanie strategiczne zarządzania
projektami i realizacja całości strategii rozwiązywania problemów społecznych z punku
widzenia monitoringu i ewaluacji jest procesem doskonalenia dotychczas stosowanych.

5.5. Aktualizacja Strategii
Rekomendowane postępowanie to aktualizacja strategii przeprowadzana co 2 lata w I
półroczu (kolejna aktualizacja wiosną 2016r.) i/lub jeśli będzie taka potrzeba częściej w
związku z tokiem realizacji zadań oraz dostępnością środków w kolejnych latach.
Aktualizacja Strategii będzie dokonywał OPS przy współpracy pracowników Urzędu,
dyrektorów szkół, przedstawicieli służby zdrowia i Policji oraz społeczności Gminy, którzy
wyrażą chęć udziału w warsztatach dotyczących wypracowania aktualizacji Strategii.
Prace nad aktualizacją Strategii będą poprzedzone zebraniem opinii od społeczności Gminy
na temat skali problemów społecznych, deficytów i zadowolenia z podjętych działań w
sferze polityki społecznej oraz wszystkich niezbędnych danych dotyczących sytuacji
społecznej gminy. Następnie na warsztatach z przedstawicielami społeczności lokalnej, na
podstawie zebranych materiałów i wyników monitoringu strategii, zostaną opracowane
poszczególne elementy strategii, które wymagają aktualizacji oraz dokonana zostanie
weryfikacja i hierarchizacja poszczególnych celów i zadań realizacyjnych. Brane będą pod
uwagę zarówno nowe oczekiwania społeczności lokalnej i określonych grup społecznych, jak
również zmieniające się czynniki środowiska zewnętrznego, np. nowe uregulowania
prawne, społeczno-ekonomiczne, czy nowe możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych. Dlatego też przy wyborze zadań do realizacji na kolejne lata, osoby
współpracujące powinny uwzględniać nie tylko istniejące zapisy Strategii Rozwiązywania
Problemów
Społecznych,
ale
także
nowe
nieujęte
w
niej
zadania.
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ZAKOŃCZENIE
Realizacja niniejszej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyczyni się do
wdrożenia na terenie gminy Góra Kalwaria nowoczesnego modelu pomocy społecznej.
Ukierunkowuje ona działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej, w tym
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zorientowanie działań na wybranych grupach problemowych
jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób, a także zaktywizowania wielu grup
podlegających wykluczeniu społecznemu.
Należy ponadto pamiętać, że głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie
niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem klienta jest
zaś współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza to osoby
wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, na postawę
aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów.
Strategia ukazuje również układ finansowania poszczególnych działań i źródła pozyskania
środków, nie wyłączając funduszy Unii Europejskiej, a w szczególności Europejskiego
Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej z
realizacją zadań pomocy społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk, jak ubóstwo czy
bezrobocie.
Poza tym należy podkreślić, że od realizacji celów i działań oraz determinacji w procesie
wdrażania strategii zależeć będzie efektywność i zdolność instytucji, organizacji i władz
samorządowych do rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Góry Kalwarii.
Wdrożenie programu przyczyni się zatem do znaczącego ograniczenia występujących na
terenie gminy problemów społecznych. Jego efektem będzie znaczący wzrost poziomu życia
obywateli oraz integracja lokalnej społeczności. Gminie zaś pozwoli na ograniczenie
wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną i skierowanie większej ilości środków na
modernizację i rozwój.
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