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WPROWADZENIE 

 

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu 

zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych 

narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, zwana dalej „strategią”, 

to dokument przedstawiający koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej 

polityki społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich 

profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów 

społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów 

interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej 

społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kolonowskiem. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem 

interesów różnych grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach 

nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy 

społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także Policji, 

organizacji pozarządowych, Kościoła oraz mieszkańcy gminy. Moderatorem prac nad 

dokumentem było Centrum Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie. 

Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na lata 2015-2020. Ma 

umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych 

na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym, skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument 

umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione 

podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne 

i programowe. 
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Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane 

pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem 

działania jej mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych 

do mieszkańców gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach: Infrastruktura transportowa i komunikacyjna; 

Struktura demograficzna i zasoby mieszkaniowe; Struktura gospodarcza i sytuacja na rynku 

pracy; Edukacja i wychowanie; Życie kulturalne i infrastruktura sportowo-rekreacyjna; Opieka 

zdrowotna i problem niepełnosprawności; Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem 

bezdomności; Przestępczość; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej 

diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: 

misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie 

programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione 

źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, 

ramy finansowe strategii oraz prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz 

prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu 

wskaźników monitoringowych. 

Przy istniejącym obecnie ogromnym zapotrzebowaniu na myślenie i działanie 

strategiczne należy pamiętać, że sam fakt przygotowania strategii to dopiero część 

teoretyczna procesu, którą należy uzupełnić praktyką i działaniem, czyli wdrożeniem 

dokumentu. Tutaj odpowiedzialność spada na lokalnych polityków, działaczy, przedstawicieli 

różnych instytucji, zarówno administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. 

I tylko ich skoordynowana współpraca, wola i determinacja w przeznaczaniu i pozyskiwaniu 

środków finansowych przełoży się na skuteczność realizacji strategii. 
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I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII 

 

1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Kolonowskie na lata 2015-2020 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), który w ramach zadań własnych 

gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację 

należą również m.in.: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.332 ze zm.), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 

ze zm.),  

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

124 ze zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 43, 

poz. 225 ze zm.), 
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 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 121 ze zm.), 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r., 

nr 231, poz. 1375), 

 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 833), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 ze zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 

2572 ze zm.). 

 

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015-

2020 pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które 

opracowano na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 

 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest 

wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na 

ścieżkę rozwoju, a następnie pozostanie na niej. Strategia, której założeniem jest stworzenie 

większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji 

i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy 

poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 

węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 

w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej 

i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach 

światowych. 
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Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści 

płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie 

i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument 

rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on 

trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa, 

jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania 

służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości 

polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które 

będą stymulowały rozwój kraju. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju 

Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia 

Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 

RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny 

przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania 

rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do 

administracji publicznej, ale także do środowisk społecznych i gospodarczych, które 

uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i regionalnym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla 

dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania 



 

 9 

 

środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów 

operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

i wspólnej polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety 

w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji 

Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te 

wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. 

Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym 

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Kraju, oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie 

spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery 

priorytety finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową, 

infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów 

tematycznych, wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej. 

Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji mogących liczyć na dofinansowanie, 

proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys systemu ich wdrażania, a także 

przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami 

polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy 

w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 

dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych 

przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 
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Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny 

będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków 

Funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk 

sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są 

priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym 

interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.  

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi 

priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

zawiera 11 osi priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto głównie w ramach osi 

priorytetowych: 2. Konkurencyjna gospodarka, 7. Konkurencyjny rynek pracy, 8. Integracja 

społeczna, 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. 

Cele szczegółowe w ramach osi priorytetowej 2. zakładają zwiększenie zastosowania 

innowacji w przedsiębiorstwach sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stworzenie 

lepszych warunków do ich rozwoju oraz zwiększenie poziom handlu zagranicznego tego 

sektora. 

Cele szczegółowe sformułowane w ramach osi priorytetowej 7. skupiają się z kolei na 

zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy oraz liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na 

założenie działalności gospodarczej, przeciwdziałaniu wykluczeniu z rynku pracy osób 

w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych, dostosowaniu 

potencjału przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw oraz kwalifikacji ich 

pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki, poprawie adaptacyjności pracowników 

zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych 

warunków zawodowych oraz zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 
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i możliwości zatrudnienia lub kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi 

opiekę. 

Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi priorytetowych 8. i 10. obejmują 

natomiast zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych i społecznych w regionie, 

zwiększenie gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym dzięki aktywnej integracji, zwiększenie zatrudnienia w ramach 

regionalnego sektora gospodarki społecznej, poprawę jakości życia mieszkańców oraz 

stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich, lepsze dostosowanie 

infrastruktury zdrowotnej i społecznej do wyzwań demograficznych regionu, zwiększenie 

dostępności e-usług publicznych oraz zapewnienie lepszych warunków kształcenia 

zawodowego. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jest najważniejszym 

regionalnym dokumentem strategicznym. W oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-

gospodarczej w województwie, uwarunkowania przestrzenne regionu oraz analizę mocnych 

i słabych jego stron oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją, sformułowano wizję 

(„Województwo opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych 

mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem 

życia”), zdefiniowano tematyczne wyzwania rozwojowe (1. Przygotowane do rynku pracy 

aktywne społeczeństwo, 2. Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności 

i współpracy z nauką, 3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, 

4. Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu) oraz 

wyznaczono cele strategiczne (1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy, 2. Aktywna 

społeczność regionalna, 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 4. Dynamiczne 

przedsiębiorstwa, 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna, 

6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług, 7. Wysoka jakość środowiska, 

8. Konkurencyjna aglomeracja opolska, 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu, 

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie) i operacyjne. 

Założenia polityki społecznej ujęto głównie w obrębie celów strategicznych 1-5, 

w ramach których zaplanowano działania zakładające poprawę jakości kształcenia oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wspieranie kształcenia 

ustawicznego, zatrudnienia i samozatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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i ubóstwu, rozwijanie usług opiekuńczych i wychowawczych, wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości 

regionalnej, wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, 

rozwijanie potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki, wzmocnienie 

powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, 

wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce, wzmocnienie regionalnego systemu 

przyciągania i lokowania inwestycji, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego 

rzemiosła, rozwijanie sektora usług rynkowych, wspieranie współpracy międzynarodowej 

przedsiębiorstw, poprawę jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych 

i edukacyjnych, rozwijanie społeczeństwa informacyjnego, a także usług turystyki, kultury 

i sportu oraz ich infrastruktury. 

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 jest najważniejszym 

dokumentem programowym określającym kierunki rozwoju powiatu. Na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie oraz identyfikacji 

mocnych i słabych jego stron oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją, sformułowano 

wizję („Powiat strzelecki w 2020 roku jest obszarem dynamicznego rozwoju opartego na 

współpracy wszystkich partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Potencjał 

powiatu sprawia, że jest to miejsce zapewniające mieszkańcom wysoką jakość życia, 

przedsiębiorcom – atrakcyjne warunki prowadzenia działalności, a turystom – bogatą ofertę 

spędzania wolnego czasu”) i misję powiatu („Powiat strzelecki miejscem atrakcyjnym do 

życia i funkcjonowania”), a następnie wyodrębniono pola strategiczne (1. Przestrzeń, 

infrastruktura i środowisko, 2. Kapitał ludzki, 3. Przedsiębiorczość i kooperacja) i operacyjne, 

a w ich ramach wyznaczono kierunki działania. 

Problematykę społeczną ujęto m.in. w ramach pól strategicznych 1-2 oraz pól 

operacyjnych: 1.4. Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

2.1. Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej do trendów 

demograficzno-epidemiologicznych, 2.2. Uelastycznienie zasobów rynku pracy, 2.3. 

Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości, 2.4. 

Rozwój kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W ich obrębie wyznaczono kierunki 

działań zakładające: wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rozwijanie infrastruktury z zakresu onkologii, opieki paliatywno-hospicyjnej i geriatrycznej, 
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rozwijanie informatyczne jednostek pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, rozwijanie 

rodzinnej pieczy zastępczej, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osób 

przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych, rozwijanie opieki 

długoterminowej i rehabilitacji oraz profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych (choroby 

nowotworowe, układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, 

układu oddechowego, cukrzyca i otyłość, choroby psychiczne i uzależnienia), rozwijanie 

programów i działań promujących zdrowy styl życia, poprawę dostępności mieszkańców 

powiatu do lecznictwa ambulatoryjnego oraz poradni specjalistycznych, tworzenie 

racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących, aktywizację społeczną i zawodową 

mieszkańców powiatu, rozwijanie profesjonalnego doradztwa zawodowego, 

upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego, dostosowanie oferty 

edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, organizowanie kształcenia 

praktycznego uwzględniającego staże, praktyki zawodowe u pracodawców krajowych 

i zagranicznych, indywidualizację procesu kształcenia uczniów, rozwijanie szkolnictwa 

zawodowego i nowoczesnych kierunków kształcenia, promowanie szkolnictwa zawodowego 

i ustawicznego i postaw przedsiębiorczych uczniów, tworzenie powiązań szkół i placówek 

oświatowych dla wykorzystania posiadanych zasobów w procesie edukacji uczniów, 

opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców 

powiatu oraz tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw pozaformalnych, w tym edukacji 

rówieśniczej. 

Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie jest dokumentem stanowiącym fundament 

polityki rozwoju samorządu gminy. Na podstawie określających potencjał rozwojowy 

i bariery rozwojowe mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, jakie przed nią 

stoją, sformułowano misję gminy („Tworzenie podstaw do rozwoju, uwzględniającego 

wielokulturowy charakter społeczności lokalnej. Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany 

na podniesienie standardu życia w gminie – z zachowaniem stanu środowiska naturalnego”) 

oraz wyznaczono 7 celów strategicznych (1. Rozwój przemysłu i usług na wytypowanych 

obszarach inwestycyjnych, 2. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 3. Poprawa jakości 

oświaty gminnej, 4. Gmina Kolonowskie atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynku, 5. Poprawa 

stanu infrastruktury technicznej oraz jakości usług, 6. Funkcjonowanie sprawnego systemu 
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przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

7. Nowoczesne i partnerskie zarządzanie gminą) i cele operacyjne. 

W ramach ww. celów sformułowano m.in. takie cele operacyjne odnoszące się do 

problematyki społecznej, jak: pozyskiwanie inwestorów dla stref rozwoju przemysłu i usług 

w rejonie ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Opolskiej w Kolonowskiem, aktywizacja gospodarcza 

mieszkańców poprzez stworzenie możliwości rozwoju usług w uzupełnieniu zabudowy 

mieszkaniowej, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na bazie Rady Inicjatyw 

Gospodarczych, promowanie Kolonowskiego jako gminy sprzyjającej rozwojowi 

przedsiębiorczości (preferencje podatkowe, działania reklamowe), modernizacja bazy 

oświatowej i poprawa wyposażenia szkolnego, realizacja zapisów Strategii Lizbońskiej 

w szczególności w zakresie znajomości języków obcych oraz poziomu wiedzy z przedmiotów 

matematyczno-fizycznych, rozwój sportu szkolnego, wykorzystanie walorów przyrodniczych 

gminy dla organizacji rajdów rowerowych i spływów kajakowych oraz innych imprez 

turystycznych, rozwój agroturystyki w oparciu o prywatną bazę noclegową, stworzenie 

miejsc wypoczynku czynnego i rekreacji na bazie istniejącej lub mającej powstać 

infrastruktury społecznej i ich szerokie udostępnienie, aktywizacja społeczeństwa dla 

organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, prywatyzacja zasobów 

mieszkaniowych gminy, funkcjonowanie sprawnego systemu opieki zdrowotnej i opieki 

społecznej, współpraca z Policją i innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

publicznego oraz współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi i z organizacjami 

pozarządowymi dla realizacji wspólnych zamierzeń. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE 

 

Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie opolskim, 

w powiecie strzeleckim, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego. Od zachodu 

gmina graniczy z gminą Ozimek (z powiatu opolskiego), od południa z gminami Strzelce 

Opolskie, Jemielnica i Zawadzkie, a od wschodu i północy z gminą Dobrodzień (z powiatu 

oleskiego). Siedziba gminy – miasto Kolonowskie znajduje się w odległości 35 km od Opola 

i 80 km od Katowic. Od 2006 roku w gminie funkcjonuje język niemiecki jako język 

pomocniczy, a od 2008 roku obowiązuje podwójne nazewnictwo wybranych miejscowości. 

Gmina Kolonowskie (dodatkowa nazwa w języku niemieckim Gemeinde Colonnowska) 

należy do najmniejszych gmin w województwie opolskim. Jej powierzchnia wynosi 8.361 ha 

(83,61 km2).W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie (Colonnowska) z osiedlem 

Fosowskie (Vossowska) oraz 3 sołectwa: Staniszcze Wielkie (Groß Stanisch), Staniszcze Małe 

(Klein Stanisch) i Spórok (Carmerau). 

Gmina Kolonowskie położona jest w zasięgu makroregionu Niziny Śląskiej, na 

wysokości 189-230 m n.p.m., w części zwanej Równiną Opolską. Część gminy zajmują Lasy 

Stobrawsko-Turawskie z dużym odsetkiem obszaru chronionego krajobrazu Piętnaście 

kilometrów od granicy gminy znajduje się zespół jezior turawskich – popularny region 

wypoczynkowy dla mieszkańców regionów opolskiego, katowickiego i częstochowskiego. 

Przez teren gminy przepływa rzeka Mała Panew, której dopływami są Brzyniczka, Smolina 

i Myślina. Dwa pierwsze dopływy w znaczący sposób wpływają na walory przyrodnicze 

gminy, przepływają bowiem przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie zajmuje na północy 

i południu gminy powierzchnię 5.926 ha, przede wszystkim w rejonie dorzecza Małej Panwi 

z wyłączeniem terenów otwartych. W granicach Lasów, na terenie których występuje wiele 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, znajduje się kilka zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych oraz 11 obszarów zakwalifikowanych jako użytki ekologiczne i pomniki 

przyrody. Duża liczba cieków, stawy hodowlane, polodowcowe moreny i wydmy stanowią 

o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu.  

Do Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowe wydzielonych w gminie należą:  
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 Zespół „Pod Dębami” – o powierzchni 273,7 ha i wysokich walorach turystyczno-

środowiskowych z sięgającymi 6 metrów brzegami i nabrzeżnymi torfowiskami niskimi. 

Ochronie podlega również porastający brzegi rzeki las, z zachowanym miejscami 

drzewostanem szacowanym na 120-150 lat, licznymi drzewami pomnikowymi. 

Zróżnicowane i dobrze wciąż jeszcze zachowane siedliska Zespołu sprzyjają bogatej 

bioróżnorodności. „Pod Dębami” zachowały się stanowiska wawrzynka wilczełyko, 

śnieżyczki przebiśniega, rosiczki okrągłolistnej i lilii złotogłów. Nie mniej bogata jest 

fauna reprezentowana przez bociana czarnego, zimorodka czy wydrę. 

 Zespół „Nad Brzyniczką” – o powierzchni 155.43 ha, zlokalizowany w dolinie tej rzeki, na 

odcinku Kolonowskie – Pludry. Zasadniczy walor tego Zespołu stanowi dobrze 

zachowana bioróżnorodność. W jego ramach zarejestrowano 155 gatunków roślin 

naczyniowych i liczne gatunki ginącej fauny, w tym m.in. wydrę i zimorodka. 

 Zespół „Kocia Góra” – o powierzchni 370.36 ha, zlokalizowany w lasach Nadleśnictwa 

Zawadzkie, obręb Kolonowskie, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu 

z morenowymi wzgórzami; najwyższe z nich – „Kocia Góra” liczy blisko 222 m n.p.m. 

Osobnym walorem Zespołu są stawy hodowlane w dolinie Smoliny – żerowiska 

rybołowa, bielika, bociana czarnego, lęgowiska kilku gatunków perkozów, zimorodka 

i wydry. Nie mniej zróżnicowana jest flora zespołu – zanotowano tu m.in. stanowiska 

grzybieni białych, grążeli żółtych, wawrzynka wilczełyko i lilii złotogłów. 

Obecna gmina Kolonowskie to dawna gmina zbiorowa Staniszcze Wielkie, która 

powstała po II wojnie światowej, w grudniu 1945 roku na terenie tzw. Ziem Odzyskanych. 

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 4 gromad: Kolonowskie, Sporok, 

Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie oraz z części Lasów Państwowych (Nadleśnictwo 

Wierchlesie). W kolejnych latach jednostkę przekształcono w gminę Kolonowskie z siedzibą 

władz w Kolonowskiem. Brak jest informacji o dokładnej dacie tego wydarzenia, lecz 

wiadomo, że od 1 lipca 1952 gmina figuruje już pod nową nazwą. 

Historia gminy Kolonowskie to połączenie dziejów pięciu osobnych miejscowości, 

które powstały i rozwijały się, każda we własnym zakresie. Historia Kolonowskiego jest ściśle 

związana z rozwojem hutnictwa. Za datę założenia miejscowości przyjmuje się rok 1780, 

kiedy to nad rzeką Brzyniczką, stanowiącą prawy dopływ Małej Panwi, wybudowano wielki 

piec hutniczy. Wokół zakładu powstała osada, grupująca czterech kolonistów, czterech 

domowników i 24 domy mieszkalne dla urzędników i robotników. W 1797 roku przyjęła 
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nazwę Colonnowska – od nazwiska swojego założyciela, właściciela dóbr strzeleckich, 

hrabiego Filipa Colonny. Szczególnie intensywny rozwój osadnictwa na tych terenach 

nastąpił w XIX wieku, w wyniku czego Kolonowskie nabierało coraz większego znaczenia. 

W 1880 roku ruszyła nasycalnia drewna, obecnie Kopgard Sp. z o.o. W 1907 roku 

wybudowano fabrykę kartonów (Kartonagenfabrik), istniejącą do dzisiaj pod nazwą 

Packprofil Sp. z o.o. J.V. W 1921 roku zamknięto hutę, a w 1926 odlewnię. W 1942 roku 

Kolonowskie stało się samodzielną parafią, a kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej 

Marii Panny został wybudowany w 1954 roku i wyróżnia się rzadko spotykaną na Górnym 

Śląsku architekturą. 

Podobnie jak w przypadku Kolonowskiego, rozwój Fosowskiego był ściśle związany 

z przemysłem ciężkim. W latach 1856-1858 zbudowano linię kolejową Oppeln – Tarnowitz 

(Opole – Tarnowskie Góry). W 1868 roku wybudowano stację centralną, lokomotywownię 

i warsztaty. Po kolei uruchamiano następne linie kolejowe; w 1868 roku: Vossowska  

– Kreuzburg – Breslau (Fosowskie – Kluczbork – Wrocław), w 1894 roku: Vossowska  

– Lublinitz (Fosowskie – Lubliniec), w 1912 roku: Vossowska – Gross Strehlitz (Fosowskie  

– Strzelce Opolskie) i w 1913 roku: Vossowska – Guttentag (Fosowskie – Dobrodzień). 

W 1888 roku na terenie Fosowskiego powstała Fabryka Suchej Destylacji Drewna, w 1908 

roku wybudowano stojącą do dziś, ale już nieczynną, wieżę ciśnień, która pobierała wodę 

z głębokości do 260 metrów, w 1911 roku Fosowskie otrzymało elektryczność, w 1928 

wybudowano kościół ewangelicki, w którym nadal odbywają się nabożeństwa, a w 1957 roku 

wybudowano szkołę podstawową i przedszkole. W 1973 roku Fosowskie zostało przyłączone 

do Kolonowskiego, co sprawiło, że Kolonowskie otrzymało prawa miejskie. Fosowskie należy 

do parafii katolickiej Staniszcze Wielkie i parafii ewangelicko-augsburskiej Lasowice Wielkie. 

W miejscowości działają: wspólny Caritas parafialny, Koło Mniejszości Niemieckiej i chór 

kościelny, a także samodzielna jednostka straży pożarnej, klub sportowy i klub skatowy. 

W miejscowości znajduje się również cmentarz parafii ewangelickiej. 

Pierwsze zapiski o Staniszczach założonych na prawie polskim iure polonico pochodzą 

z lat 1295–1305 (z Księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego), natomiast dokumenty, 

w których wymienia się Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe, z 1519 roku. Według wpisów 

w kronikach, Piastowie górnośląscy – książęta opolsko-raciborscy, właściciele ziemi 

strzeleckiej, często przyjeżdżali na polowania w te strony, które słynęły z ogromnych lasów, 

bogatych w zwierzynę, ptactwo i runo leśne. Prawdopodobnie w „małych staniach” 
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zatrzymywano się na krótko, a w „dużych staniach” na dłuższy postój. W Staniszczach 

znajdowały się stajnie na 150 koni oraz pomieszczenia na sprzęt myśliwski. W 1650 roku 

Staniszcze zostały własnością hrabiego Colonna, który postawił tu zameczek myśliwski (przy 

obecnym Placu Targowym), do którego kolejny hrabia Colonna dobudował drewnianą 

kapliczkę, powiększoną przez ostatniego z rodu, hrabiego Filipa Colonnę. Zamek wraz 

z kaplicą odziedziczyła parafia, a ziemie hrabia Andreas Maria Graf von Renard (1795-1874), 

który w 1838 roku rozebrał część zamku, by rozszerzyć budynek sakralny o prezbiterium, 

a w 1850 roku dobudować wieżę. W skład parafii wchodziły miejscowości i osady: 

Haraszowskie, Brzyniczka, Kolonowskie, Kowolowskie, Regolowiec, Fosowskie, Malapartus, 

Bendawice, Renardzkie Huty, Staniszcze Małe, Myślina, Kolejka, osada śródleśna, Conti 

z zamkiem myśliwskim, dziś Leśnictwo Dębie, Kąty-Grabina oraz dawny teren Dębie-Eichorst, 

dziś Nadleśnictwo Zawadzkie. W 1800 roku powstała w Staniszczach szkoła. W 1915 roku 

w budynku Dyrekcji Leśnej Staniszcze Wielkie (Forstdirektion Groß-Stanisch) powstał klasztor 

sióstr służebniczek NMP, które przyjechały z Leśnicy. Zakon funkcjonował do września 

2011 r., z przerwą w latach 1954–1956, kiedy to siostry pod zarzutem germanizowania 

ludności zostały przymusowo wywiezione do Staniątek koło Krakowa, a budynek 

przeznaczono na potrzeby gminy i Milicji Obywatelskiej.  

Spórok jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie. Osada, a właściwie 

Kolonia, powstała w 1776 roku i przyjęła nazwę Carmerau. Nazwa pochodzi od ówczesnego 

ministra sprawiedliwości śląska (Schlesischer Justizminister) Johann Heinrich Casimir Graf 

von Carmer (1720-1801), który dał początek Kolonii. Do 1939 roku przez Spórok przebiegała 

granica pomiędzy dwoma powiatami: opolskim (Landkreis Oppeln) i strzeleckim (Landkreis 

Groß Strehlitz). Obecnie Spórok należy do powiatu strzeleckiego. Tereny leśne gminy 

Kolonowskie należą do Nadleśnictwa Zawadzkie, z wyjątkiem wsi Spórok, te bowiem 

zarządza Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. Wokół wsi znajdują się niewielkie torfowiska, 

a Ptasi Stawek jest ciekawym miejscem wypoczynkowym. Na terenie wsi działają: jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Mniejszości Niemieckiej, klub sportowy i Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi. 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków gminy 

Kolonowskie wpisane są:  

 dom drewniany – biura huty z końca XVIII wieku, przy ul. Leśnej 8 w Kolonowskiem, 
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 zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu katolickim przy ul. Ks. Gajdy 

w Fosowskiem, 

 kościół parafialny pw. Św. Karola Boromeusza z 1883 roku w Staniszczach Wielkich. 

Na terenie gminy występują dość licznie ciekawe obiekty i miejsca, nawet jeśli ich 

historia nie jest zbyt odległa. Do takich należą m.in. kościół parafialny pw. Zesłania Ducha 

Świętego wybudowany w 1984 roku i przedwojenny budynek Szkoły Podstawowej 

w Staniszczach Małych, którego historia sięga 1819 roku, oraz przydrożne krzyże i kapliczki. 

 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 

 

Przez gminę Kolonowskie przebiega droga wojewódzka nr 463 Bierdzany – Ozimek  

– Zawadzkie oraz 6 dróg powiatowych: droga nr 1804 Strzelce Opolskie – Kolonowskie, 

nr 1816 Kadłub – Spórok, nr 1838 Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe, nr 1839 Spórok  

– Staniszcze Małe, nr 1844 Staniszcze Wielkie – Kolonowskie i nr 1958 Myślina – Staniszcze 

Małe – Spórok. System komunikacyjny gminy uzupełnia 55 dróg gminnych.  

Niewątpliwym atutem gminy jest położenie w niedużej odległości od autostrady A4, 

która łączy południową Polskę z Niemcami i Ukrainą – ok. 30 km od Kolonowskiego znajdują 

się dwa węzły autostradowe „Olszowa” i „Nogowczyce” (w gminie Ujazd). 

Gmina posiada węzeł kolejowy o znaczeniu ogólnopolskim w Fosowskiem, który jest 

zarazem jednym z głównych elementów infrastruktury komunikacyjnej w regionie. Łączy on 

linie o znaczeniu krajowym nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole i nr 61 relacji Kielce  

– Fosowskie oraz linię pierwszorzędną nr 175 relacji Strzelce Opolskie – Fosowskie  

– Kluczbork (obecnie nieczynna). 

Dogodne położenie gminy umożliwia również korzystanie z lotnisk w Katowicach-

Pyrzowicach i we Wrocławiu. Miasto Kolonowskie dzieli od lotniska w Pyrzowicach 65 km, 

a od lotniska we Wrocławiu 135 km (dojazd autostradą A4). Mieszkańcy gminy mają również 

możliwość skorzystania z transportu wodnego; najbliższe porty rzeczne znajdują się w Opolu 

(w odległości 35 km) i Kędzierzynie-Koźlu (55 km). 

Komunikację zbiorową w gminie zapewniają: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej S.A. z siedzibą w Strzelcach Opolskich – linia komunikacyjna Strzelce Opolskie 

– Kolonowskie; Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. – linia 

komunikacyjna na terenie gminy Kolonowskie; Usługi Transportowo-Turystyczne „Marcell” 
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Czesław Cebula – linia komunikacyjna specjalna Kolonowskie – Strzelce Opolskie Coroplast 

Sp. z o.o.; „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – linia kolejowa Opole – Zawadzkie. 

Mieszkańcy miasta Kolonowskie i wszystkich sołectw mają zapewnioną komunikację 

wewnątrz gminy za pośrednictwem opolskiego PKS. Ponadto poszczególne miejscowości 

dysponują następującymi połączeniami: 

 Kolonowskie – połączenie kolejowe z miejscowością Zawadzkie oraz Opolem (przez 

Fosowskie, Staniszcze Małe, Krasiejów, Ozimek, Dębska Kuźnia, Chrząstowice, Suchy 

Bór) oraz połączenie autobusowe ze Strzelcami Opolskim, 

 Staniszcze Małe – połączenie kolejowe z miejscowością Zawadzkie (przez Fosowskie, 

Kolonowskie) oraz Opolem (przez Krasiejów, Ozimek, Dębska Kuźnia, Chrząstowice, 

Suchy Bór), połączenie autobusowe ze Strzelcami Opolskimi, 

 Staniszcze Wielkie – połączenie autobusowe ze Strzelcami Opolskimi, 

 Spórok –połączenie autobusowe ze Strzelcami Opolskimi. 

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE 

 

W latach 2013-2014 liczba ludności gminy Kolonowskie była niższa niż w 2012 roku 

(6.038 w 2012 r., 5.962 w 2013 r., 5.969 w 2014 r.), podobnie jak liczba mieszkańców miasta 

(3.396 w 2012 r., po 3.361 w latach 2013-2014). Na koniec kolejnych lat większość wśród 

ogółu mieszkańców gminy stanowiły kobiety (po 51,7%).  

W analizowanym okresie niewielkim wahaniom ulegała liczba dzieci i młodzieży, przy 

czym ich udział w ogóle ludności gminy zwiększał się z roku na rok (z 13,9% w 2012 r. do 

14,3% w 2014 r.), zmniejszały się systematycznie liczba i udział osób w wieku produkcyjnym 

(z 4.028 w 2012 r.; 66,7%, do 3.939 w 2014 r.; 66%), zwiększał się natomiast odsetek osób 

starszych (z 19,3% w 2012 r. do 19,7% w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykresy 1-2. Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Wykresy 3-4. Ruch naturalny i migracyjny ludności gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Spadek liczby mieszkańców gminy w 2013 roku wynikał zarówno z niekorzystnego 

przyrostu naturalnego (-9), na co wpływ miała większa od urodzeń żywych liczba zgonów, jak 
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również ujemnego salda migracji (-52), odbywającej się głównie w ruchu zagranicznym. Z kolei 

wzrost liczby ludności w 2014 roku był efektem dodatniego przyrostu naturalnego (15). 

Dokonując analizy zachodzących w gminie zmian demograficznych, należy podkreślić, 

iż są one coraz bardziej niekorzystne. Wpływ na to ma: niższy odsetek dzieci i młodzieży niż 

osób starszych, których udział w populacji gminy zwiększa się z roku na rok, spadek liczby 

osób w wieku produkcyjnym oraz odpływ mieszkańców gminy widoczny w ujemnym saldzie 

migracji. 

Można spodziewać się, że wskutek zachodzących zmian, w perspektywie najbliższych 

lat, lokalna społeczność będzie wymagała szerszego niż dotychczas wachlarza usług 

adresowanych do seniorów. 

Istotnym zjawiskiem demograficznym, charakterystycznym dla regionu, jest także 

tzw. emigracja zawieszona, będąca udziałem osób, które wyjechały z gminy na stałe, lecz nie 

dokonały wymeldowania. Taki sposób postępowania skutkuje niekiedy znacznymi różnicami 

pomiędzy oficjalną a faktyczną liczbą ludności gminy. 

Sytuacja demograficzna w gminie jest jednym z uwarunkowań lokalnej polityki 

mieszkaniowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba 

mieszkań w gminie Kolonowskie zwiększała się nieznacznie (z 1.731 w 2012 r. do 1.742 

w 2014 r.). Z kolei z danych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem wynika, że w latach 

2013-2014 liczba mieszkań będących w zasobach gminy była wyższa niż w 2012 roku 

(41 w 2012 r., 70 w 2013 r. i 69 w 2014 r.). Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły 

mieszkania komunalne (25 w 2012 r., 54 w 2013 r. i 53 w 2014 r.), natomiast liczba mieszkań 

socjalnych pozostawała na tym samym poziomie (po 16 w każdym roku). 

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań będących w zasobach gminy wynosiła 2.176 

m2 w 2012 roku, 3.385 m2 w 2013 roku i 3.374 m2 w 2014 roku, natomiast przeciętna 

powierzchnia użytkowa 1 mieszkania liczyła 53,1 m2 w 2012 roku (na 1 osobę przypadało 

25,30 m2), 48,36 m2 w 2013 roku oraz 48,9 m2 w 2014 roku (na 1 osobę przypadało 23,6m2). 

W omawianym okresie w zasobach gminnych znajdowało się 16 mieszkań socjalnych.. 

W latach 2012-2014 liczba nowo oddanych mieszkań w gminie była niewielka, 

ulegając nieznacznym wahaniom (6 w 2012 r., 8 w 2013 r., 5 w 2014 r.). Łączna liczba 

dostępnych w nich izb oraz powierzchnia użytkowa wyniosła odpowiednio 41 i 1.115 m2 

w 2012 roku, 47 i 1.985 m2 w 2013 r. oraz 31 i 970 m2 w 2014 roku. 
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Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawiają 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 5. Zasoby mieszkaniowe w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 6. Mieszkania pozostające w zasobach 
gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2013 roku większość 

mieszkań w gminie była wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, 

ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego ogrzewania. Najlepiej wyglądała sytuacja 

z dostępem do sieci wodociągowej, do której podłączonych było 97,9% mieszkań. Ustęp 

spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 93,9 i 86,7% mieszkań, a do centralnego 

ogrzewania dostęp miało 72,1% mieszkań. Z kolei do gazu sieciowego podłączone były 

jedynie 3 mieszkania w mieście. 

Mieszkańcy gminy, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu 

określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Jest to świadczenie pieniężne udzielane 

w ramach zadań własnych gminy i realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 9 11 34 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 17.479 19.266 24.513 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

W 2014 roku liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki 

mieszkaniowe, znacznie wzrosła w porównaniu z latami 2012-2013 (9 w 2012 r., 11 w 2013 

r., 34 w 2014 r.). W analizowanym okresie z roku na rok zwiększyła się także wysokość kwot 

wydatkowanych na realizację tego zadania (z 17.479 zł w 2012 r. do 24.513 zł w 2014 r.). 

Warto dodać, iż od 2014 roku najubożsi najemcy mieszkań, którzy pobierają dodatek 

mieszkaniowy i mają problem z uiszczaniem opłat za energię, mogą otrzymać dodatek 

energetyczny. W roku tym Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wypłacił tego rodzaju 

świadczenie 21 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 903 zł. 

 

4. STRUKTURA GOSPODARCZA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 

O przemysłowym charakterze gminy Kolonowskie świadczy kilka większych zakładów 

produkcyjnych na jej terenie, istniejąca od 2000 roku Strefa Rozwoju Przemysłu i Usług oraz 

znaczny potencjał w zakresie produkcji leśnej. Niewielkie znaczenie rolnictwa w gospodarce 

gminy wynika z niskiej jakości gleb, głównie V i VI klasy bonitacyjnej, oraz znacznego 

rozdrobnienia gospodarstw rolnych, co wymusza na mieszkańcach szukanie innych, 

pozarolniczych źródeł utrzymania. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

w gminie Kolonowskie jest najniższy w województwie opolskim. 

Użytki rolne stanowią zajmują jedynie 20,9% powierzchni gminy, w tym 11,2% 

przypada na grunty orne, a 8,6% na łąki i pastwiska. Z kolei grunty leśne i zakrzewione 

zajmują 73,5% powierzchni gminy. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy 

wykres. 
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Wykres 7. Użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, pozostałe grunty i nieużytki 
w gminie w 2014 roku (w ha) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Na obszarze gminy występują cztery podstawowe rodzaje gleb: piaskowe, gliniaste, 

organiczne i pylaste. Wszystkie z nich cechuje niska wartość użytkowa – są w znacznym 

stopniu zakwaszone i wymagają stałego wapnowania. Znaczenie funkcji rolniczej na terenie 

gminy Kolonowskie nie zwiększa się i nie ma podstaw, by oczekiwać tego w przyszłości. 

W gminie znajduje się kilka średnich zakładów produkcyjnych, a także kilkanaście 

mniejszych, ale liczących się w regionie. Większość zasilana jest kapitałem zagranicznym. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie systematycznie rosła (z 299 w 2012 r. 

do 317 w 2014 r.). Zdecydowana większość z nich znajdowała się w rękach prywatnych (288 

w 2012 r., 297 w 2013 r., 306 w 2014 r.). Działalność gospodarcza w gminie była przede 

wszystkim prowadzona w takich sekcjach, jak: handel hurtowy i detaliczny oraz usługi 

w zakresie napraw (66), budownictwo (60) oraz przetwórstwo przemysłowe (41). Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 8. Podmioty gospodarcze w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie 
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Do największych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie Kolonowskie 

należą: Packprofil – spółka z udziałem kapitału fińskiego, czołowy producent tekturowych 

tulei i kątowników w Polsce, Izostal S.A. zajmujący się produkcją polietylenowych rur 

ciśnieniowych, KOLB Sp. z o.o. produkujący konstrukcje stalowe, Eltete Polska – spółka 

z udziałem kapitału fińskiego, producent systemów zabudowy wnętrz i kabin sanitarnych, 

spółka Kopgard produkująca wyroby z drewna oraz Pamas Piotr Matyszok & Synowie 

zajmujący się produkcją wyrobów mięsnych. 

Liczący się udziały w zatrudnieniu mają także: Peri Polska Sp. z o.o. – firma 

produkująca rusztowania i świadcząca usługi deskowania oraz Mercur Sp. z o.o. produkujący 

opakowania termokurczliwe dla przemysłu spożywczego. 

W 2000 roku w obrębie miasta Kolonowskie powstała Strefa Rozwoju Przemysłu 

i Usług. Oferuje ona cieszące się powodzeniem tereny, atrakcyjne pod względem położenia 

i dostępnej infrastruktury. W gminie znajduje się łącznie 11 hektarów terenów inwestycyjnych 
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uzbrojonych w niezbędne media: elektryczność, gaz, wodę, kanalizację, sieć telefoniczną 

i internetową. Wszystkie te tereny objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a potencjalnym inwestorom gmina oferuje szeroki zakres ulg podatkowych. 

Sytuacja gospodarcza w gminie wpływa na kondycję lokalnego rynku pracy. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach 

Opolskich, w latach 2012-2014 liczba posiadających zatrudnienie mieszkańców gminy 

Kolonowskie zwiększyła się z roku na rok (z 804 w 2012 r. do 885 w 2014 r.), systematycznie 

zmniejszyła się natomiast liczba osób bezrobotnych (ze 172 w 2012 r. do 128 w 2014 r.) 

Wśród osób pozostających bez pracy większość stanowiły kobiety (po 54,6% w latach 2012-

2013 r. i 57,8% w 2014 r.). 

W 2014 roku udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gminy będących 

w wieku produkcyjnym był niewielki i zarazem niższy niż latach poprzednich. W 2012 roku 

wyniósł on 4,3%, rok później 4,1%, a w 2014 roku spadł do 3,2%. Dane szczegółowe w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 10. Mieszkańcy gminy posiadający 
zatrudnienie w latach 2012-2014* 

Wykres 11. Bezrobotni w gminie według płci 
w latach 2012-2014 

 

*bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich. 
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W latach 2012-2014 stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim systematycznie spadała 

i była niższa niż w województwie opolskim i w kraju. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 12.Stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim i w kraju 
w latach 2011-2014 (w %) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Na koniec 2014 roku wśród bezrobotnych w gminie największe grupy stanowiły osoby 

młode w wieku 18-34 lata (łącznie 58 osób) oraz osoby w wieku 45-54 lata (30 osób), osoby 

pozostające bez zatrudnienia od 1 do 3 miesiące (32 osoby) oraz do 1 miesiąca (28 osób), 

osoby ze stażem pracy od roku do 5 lat (32 osoby), a także osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym (43 osoby) oraz zasadniczym zawodowym (39 osób). 

Największy odsetek kobiet wśród bezrobotnych odnotowano w gronie osób w wieku 

18-24 lata (61%), pozostających bez pracy 6-12 miesięcy (82,3,4%), bez stażu pracy (72%) 

oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (75%). 

Dane szczegółowe uwzględniające podział bezrobotnych w gminie według wieku, 

czasu pozostawania bez pracy, stażu pracy i wykształcenia przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykresy 13-16. Bezrobotni w gminie na koniec 2014 roku według wieku, czasu pozostawania 
bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia 

 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich. 
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Analizując sytuację na lokalnym rynku pracy, należy podkreślić, iż oficjalne dane 

statystyczne wskazujące na niski odsetek osób bezrobotnych mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistego poziomu zatrudnienia w gminie. Dla mieszkańców tego regionu silnie 

związanych kulturowo ze społecznością niemiecką powszechnym jest bowiem zarobkowanie 

za zachodnią granicą i choć z ekonomicznego punktu widzenia jest to zjawisko korzystne, to 

z socjologicznego i społecznego już niekoniecznie. Taka sytuacja rodzi wiele problemów 

społecznych – pojawiają się dysfunkcje w wypełnianiu ról rodzicielskich, ujawnia się 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Ważnym i charakterystycznym zjawiskiem jest też niski udział kobiet w rynku pracy. 

Wynika to zarówno z tradycji śląskiej, gdzie mężczyzna zarabia na utrzymanie rodziny, 

a kobieta zajmuje się dziećmi i gospodarstwem domowym, jak i z konieczności, gdy 

współmałżonek pracuje poza miejscem zamieszkania. 

Z informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wynika, że na terenie 

województwa powstają nowe miejsca pracy i z każdym kwartałem jest ich coraz więcej.  

W I-III kwartale 2013 roku pracodawcy utworzyli 4 tysiące nowych miejsc pracy, w I kwartale 

2015 roku do urzędów pracy wpłynęły ogółem 10.332 oferty zatrudnienia, tj. o 803 oferty 

więcej niż w I kwartale 2014 roku. Jednocześnie badania z zakresu popytu na pracę wskazują, 

że około 4% przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia wobec 1% przewidujących 

redukcję. 

Najczęściej poszukiwane zawody w województwie opolskim to: robotnik 

gospodarczy, sprzedawca, robotnik budowlany, technik prac biurowych, magazynier, 

kierowca samochodu ciężarowego. Jednocześnie w 2014 roku ujawnił się wyraźny deficyt 

w takich zawodach, jak: kierowca ciągnika siodłowego, operator maszyn do wyrobów 

z drutu, opiekun osoby starszej, pracownik call center, robotnik placowy czy robotnik 

gospodarczy. 

Prognozy zatrudnienia oparte o badania sondażowe wskazują, że największy popyt na 

pracę dotyczyć będzie przede wszystkim robotników pomocniczych w budownictwie, 

sprzedawców, pracowników biurowych oraz pracowników przy pracach prostych. 

Przedsiębiorcy poszukiwać będą głównie pracowników, którzy dysponują doświadczeniem 

oraz posiadają praktyczne umiejętności wykonywania zawodu.  
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W odniesieniu do gminy Kolonowskie istotnym wydaje się – obok udzielanego już 

przez gminę wsparcia dla przedsiębiorców – wsparcie rozwoju już istniejących w gminie 

podmiotów gospodarczych także poprzez ułatwienie dostępu do środków finansowych z Unii 

Europejskiej, rozwój turystyki, w tym agroturystyki, oraz organizowanie szkoleń i kursów 

zawodowych będących odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.  

 

5. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Kolonowskie funkcjonowały: 4 przedszkola, 

w tym 2 jako oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 3 szkoły podstawowe 

i 1 gimnazjum. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie w roku szkolnym 2014/2015 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kolonowskiem 
ul. Ks. Czerwionki 10, 47-110 
Kolonowskie 

2. Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 15, 47-113 Kolonowskie 3 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem 

ul. 1 Maja 5, 47-110 Kolonowskie 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie  
– Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II 

ul. Jana Pawła II 4, 47-113 Kolonowskie 
3 

5. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe 
 – Spórok im. Św. Jacka 

ul. Szkolna 1, 47-113 Kolonowskie 3 

6. Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem ul. Szkolna 1a, 47-110 Kolonowskie 
 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

W analizowanym roku szkolnym do przedszkoli uczęszczało łącznie 124 dzieci, 

w szkołach podstawowych naukę pobierało 259, a w gimnazjum 127 uczniów. W placówkach 

oświatowych zatrudnionych było w sumie 81 nauczycieli, w tym 20 nauczycieli 

w przedszkolach, 40 nauczycieli w szkołach podstawowych i 21 nauczycieli w gimnazjum. 

Placówki oświatowe w gminie uczestniczą w projektach i programach mających na 

celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych 

oraz upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Kolonowskiem uczestniczyła w ogólnopolskich programach profilaktycznych 

i prozdrowotnych, m.in. pn. „Szkoła bez przemocy”, „Radosny Uśmiech – Radosna 
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Przyszłość”, „Zapobiegaj astmie”, „Trzymaj formę”, „Warzywa i owoce w szkole” czy 

„Szklanka mleka”. Placówka realizowała także program pn. „e-Szkoła”, którego celem było 

tworzenie i rozwijanie warunków do skutecznego stosowania technologii informacyjnej przez 

nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w kształceniu się. Szkoła brała również 

udział w akcjach charytatywnych, m.in. pn. „Zimowa Gwiazdka – program Rodzina Rodzinie”, 

„Góra grosza” czy „Dzieci-Dzieciom”. 

W Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem realizowany był program rozwojowy 

pn. „Edukacja drogą do sukcesu”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok realizowała z kolei projekt 

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu pn. „Fascynujący świat nauki 

i technologii”, który poprzez współpracę wielu instytucji, m.in. ośrodków kultury, nauki, 

uczelni wyższych i gospodarstw edukacyjnych, pozwala dostosować edukację do możliwości 

każdego ucznia. 

 

6. ŻYCIE KULTURALNE I INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA 

 

Główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną w gminie jest Biblioteka 

i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Placówka jest powołaną w 2013 roku miejską instytucją 

kultury, łączącą dwie formy organizacyjne: bibliotekę publiczną i dom kultury. Jednostka 

zajmuje się tworzeniem, upowszechnianiem oraz ochroną kultury, dziedzictwa i dorobku 

kulturalnego gminy, prowadzeniem ogólnodostępnej biblioteki oraz promocją wizerunkową 

gminy, w szczególności w zakresie jej dziedzictwa i dorobku kulturalnego. 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informatycznych 

i kulturalnych mieszkańców gminy. Do jej zadań należy gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych i kulturalnych, z uwzględnieniem 

materiałów dotyczących gminy i regionu, oraz gromadzenie materiałów w językach 

mniejszości narodowych. Placówka pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-

bibliograficznej na terenie gminy, współtworząc sprawną sieć informacyjną na terenie całego 

powiatu strzeleckiego. Biblioteka zajmuje się udostępnianiem zbiorów na miejscu, 
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wypożyczaniem ich na zewnątrz oraz prowadzeniem wymiany bibliotecznej 

z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także osób chorych 

i niepełnosprawnych. Do zadań placówki należy również organizowanie różnego typu imprez 

popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo. W skład Biblioteki wchodzą 

Wypożyczalnia i Czytelnia Centralna w Kolonowskiem oraz Filia w Staniszczach Małych. 

W 2014 roku Biblioteka posiadała 488 zarejestrowanych czytelników, których obsługiwało 

2 pracowników. 

Centrum Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury, w szczególności poprzez: 

prowadzenie działalności kulturalnej, organizowanie imprez oraz wydarzeń artystycznych 

i kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, organizowanie 

spotkań, konferencji, seminariów, inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych 

z zakresu kultury, prowadzenie działalności wystawienniczej, realizację projektów 

europejskich z zakresu kultury, inicjowanie współpracy międzynarodowej, wspieranie 

programów woluntarystycznych oraz prowadzenie punktu informacji kulturalnej. W 2014 

roku Centrum Kultury zatrudniając 6 pracowników docierało ze swoją ofertą, jak się szacuje, 

do ok. 2.000 mieszkańców gminy. 

Biblioteka i Centrum Kultury jest organizatorem, współorganizatorem i koordynatorem 

odbywających się w gminie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz uroczystości 

państwowych, kościelnych i okolicznościowych. Do ważniejszych z nich należy zaliczyć: 

Dożynki Gminne, Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim, Festiwal Kultury Leśnej, Festyn 

Świętojański, Gminny Spływ Kajakowy oraz Biegi Przełajowe o Puchar Stoczka w Staniszczach 

Małych. Ważnym punktem działalności placówki jest doroczna oferta Kulturalnego Lata, 

realizowana w okresie wakacyjnym przez Bibliotekę w Kolonowskiem i świetlice wiejskie 

w Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku. Jest ona adresowana głównie do 

dzieci i młodzieży szkolnej i obejmuje m.in. wycieczki, turnieje, gry, zabawy, rajdy rowerowe, 

warsztaty artystyczne i dyskotekę. 

Gmina Kolonowskie jest również współorganizatorem wydarzeń kulturalnych 

i rozrywkowych inicjowanych przez instytucje powiatowe i organizacje pozarządowe 

działające w powiecie, w województwie i w zaprzyjaźnionych miastach partnerskich. 

Mieszkańcy są także zapraszani na ważne i ciekawe wydarzenia artystyczne do placówek 

kulturalnych spoza gminy, m.in. do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

czy do Muzeum Ziemi Opolskiej w Opolu,. 
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Poniższa tabela zawiera wykaz podmiotów prowadzących działalność kulturalną 

w gminie. 

 

Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie w 2014 roku 
 

nazwa placówki adres placówki 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

w tym: 

Wypożyczalnia i Czytelnia Centralna 
w Kolonowskiem, 

ul. Szkolna 1a, 47-110 Kolonowskie 

Filia Biblioteki i Świetlica Wiejska 
w Staniszczach Małych 

ul. Ks. Gajdy 32, 47-113 Staniszcze Małe 

Świetlica Wiejska w Spóroku ul. Guznera 3, 47-175 Spórok 

Świetlica Wiejska w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 15, 47-113 Staniszcze Wielkie 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

Obok Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem na terenie gminy działalność 

kulturalną prowadzą liczne organizacje pozarządowe, w tym Koło Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, środowiska artystyczne i artyści ludowi. Wśród ważniejszych 

wymienić należy: Orkiestrę Dętą Colonnowska (jej repertuar obejmuje utwory polskie, 

czeskie i niemieckie, fragmenty musicali, muzyki pop i poważnej), Chór „Colnovica” 

(wykonuje utwory religijne i świeckie, posiada w repertuarze kilkadziesiąt utworów 

związanych z rokiem liturgicznym oraz na szczególne okazje, np. komunie, śluby) oraz 

skupiający dzieci w wieku szkolnym Zespół Taneczny „Figielek” z siedzibą w Staniszczach 

Wielkich (w jego repertuarze znajdują się inscenizacje i tańce estradowe). 

Zakres działalności sportowej na terenie gminy wyznaczają kluby sportowe: Miejski 

Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Spórok i Ludowy Zespół 

Sportowy Staniszcze Wielkie. Dostępna w gminie infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

obejmuje kilkanaście obiektów. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa obiektu adres obiektu 

1. 
Miejskie Centrum Kulturalno-Sportowe: 2 boiska do piłki 
nożnej, świetlica 

ul. Ks. Czerwionki 2b,  
47-110 Kolonowskie 

2. Sala Widowiskowo-Sportowa ul. Szkolna 1b, 47-110 Kolonowskie 
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3. 

Teren Rekreacyjno-Sportowy: boisko wielofunkcyjne 
(mini piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 
koszykówka), bieżnia 60 m, skocznia w dal, siłownia 
zewnętrzna, siatkówka plażowa, pole do gry 
w petanque, plac zabaw do dzieci 

ul. Szkolna 1c, 47-110 Kolonowskie 

4. 
Teren Sportowy: boisko wielofunkcyjne (mini piłka 
nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka), skocznia 
w dal, bieżnia 60 m, plac zabaw dla dzieci 

ul. Jana Pawła II 4,  
47-110 Kolonowskie (Fosowskie) 

5. 

Obiekt Sportowy LZS Staniszcze Wielkie: boisko do piłki 
nożnej, boisko do siatkówki, boisko do siatkówki 
plażowej, boisko do tenisa ziemnego, plac zabaw 
dla dzieci 

ul. Leśna 14,  
47-113 Staniszcze Wielkie 

6. Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej – plac zabaw 
ul. Kościelna 15,  
47-113 Staniszcze Wielkie 

7. 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne: plac zabaw dla dzieci, 
siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej 

ul. Ks. Gajdy 32a,  
47-113 Staniszcze Małe 

8. Boisko ogólnodostępne 
ul. Szkolna 1,  
47-110 Staniszcze Małe 

9. Obiekt Sportowy LKS „Zieloni” Spórok 
ul. Bolesława Chrobrego 2a,  
47-175 Spórok 

10. 
Centrum Aktywności Wiejskiej: boisko do piłki 
plażowej, plac zabaw dla dzieci 

ul. Guznera 3, 47-175 Spórok 

 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

Gmina Kolonowskie, ze względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

wielokulturowość, pielęgnowanie starych tradycji śląskich i powszechną znajomość języka 

niemieckiego, posiada bardzo duże możliwości rozwoju turystyki. Na jej terenie znajdują się 

malownicze obszary zachęcające do wędrówek pieszych, konnych i rowerowych. Duży 

potencjał turystyczny gminy stanowi rzeka Mała Panew wraz ze swoimi dopływami, dając 

możliwość organizacji spływów kajakowych o różnym stopniu trudności. Jeszcze większe 

możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki stworzyło odkrycie szczątków gadów i płazów 

sprzed 230 milionów lat – w tym kilku gatunków dinozaurów – na pograniczu wsi Krasiejów 

(gmina Ozimek) i Staniszcze Małe (Kolonowskie). To największe takie odkrycie w Europie, 

które przyciąga uwagę naukowców i mediów.  

Na terenie Kolonowskiego i pozostałych miejscowości gminy wytypowano obszary do 

zagospodarowania pod względem turystycznym. Obejmują one m.in. 3,5 ha gruntów 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w Krasiejowie Parku Nauki 

i Rozrywki „JuraPark”. 
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Gmina Kolonowskie ma także dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, zarówno 

lokalnych jak i dalekobieżnych. Główną oś stanowią w tym układzie trasy dalekobieżne nr 18 

(czerwona) i nr 19 (żółta). Trasa nr 18 prowadzi z Tarnowskich Gór przez Toszek, Jemielnicę, 

Staniszcze Wielkie, Ozimek i Turawę do Opola, natomiast trasa nr 19 biegnie z Tarnowskich 

Gór do Jelcza-Miłoszyce przez Krupski Młyn, Kolonowskie, Turawę i Pokój. Przez gminę 

przebiegają jeszcze dwie inne trasy tranzytowe: nr 27 (żółta) Opole – Daniec – Kolonowskie  

– Lubliniec – Częstochowa i nr 52 (czarna) Krapkowice – Kamień Śląski – Staniszcze Małe  

– Olesno – Praszka – Wieluń. 

Do szczególnie cenionych przez mieszkańców gminy miejsc o charakterze rekreacyjnym 

należą: położony przy ul. Ks. Czerwionki zalew na Brzyniczce, na którym organizowane są 

zawody wędkarskie, Pole biwakowe „Regolowiec” – docelowe miejsce organizowanego co 

roku na początku maja turystycznego zlotu „Śladami Dawnego Hutnictwa”, znajdująca się 

pomiędzy Kolonowskiem a Zawadzkiem Aleja Błażkowa z majestatycznymi, liczącymi 200 lat 

dębami, przystań kajakowa „Amazonka” w Kolonowskiem i położone przy niej pole do gry, 

a także przystań kajakowa „Dzika chata” w Kolonowskiem, przystań kajakowa w Fosowskiem 

oraz przystań kajakowa „Party Kajaki” w Staniszczach Małych. 

Na terenie gminy istnieje możliwość skorzystania z oferty prywatnych firm, które 

proponują jej mieszkańcom oraz turystom m.in. takie atrakcje, jak: przeloty samolotem, 

kursy dla pilotów, kursy nurkowania, spływy i wynajem kajaków oraz wynajem motocykli, 

skuterów i rowerów,  

Bazę turystyczną na terenie gminy stanowią hotele, gospodarstwa agroturystyczne, 

restauracje, kręgielnia, miejsca noclegowe, bary, kawiarnie i pizzerie. Należą do nich m.in.: 

w Kolonowskiem – Hotel i restauracja „Markus”, Kręgielnia „Pod lasem”, Gospodarstwo 

agroturystyczne „Sadyba”, Kawiarnia „Impresja” i Pizzeria „Crossroads”, w Staniszczach 

Wielkich – Gościniec „Jaguś”, Gospodarstwa agroturystyczne „Pod lasem” i „Luna”, 

w Staniszczach Małych – Gospodarstwo agroturystyczne „Dzika chata”. 

 

7. OPIEKA ZDROWOTNA I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W 2014 roku w gminie funkcjonował 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, 

prowadzona była 1 prywatna praktyka lekarska oraz działały stacja opieki, gabinet 

rehabilitacyjny i 1 apteka. Dane szczegółowe na ich temat przedstawia poniższa tabela. 



 

 37 

 

Tabela 5. Zakłady opieki zdrowotnej, prywatne praktyki lekarskie, podmioty świadczące usługi 
opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz apteki w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 
Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Medyk” w Kolonowskiem 

ul. Leśna 6, 47-110 Kolonowskie 

2. Praktyka stomatologiczna „Prodent” w Kolonowskiem ul. Leśna 6, 47-110 Kolonowskie 

3. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji 
Opolskiej – Stacja Opieki Caritas Kolonowskie 

ul. Leśna 11, 47-110 Kolonowskie 

4. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji 
Opolskiej – Gabinet rehabilitacyjny w Kolonowskiem 

ul. Leśna 11, 47-110 Kolonowskie 

5. Apteka „W Ośrodku Zdrowia” w Kolonowskiem  ul. Leśna 6, 47-110 Kolonowskie 
 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

W ramach Przychodni Lekarskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” 

w Kolonowskiem działają: Poradnia Dzieci Chorych, w której przyjmuje specjalista chorób 

dziecięcych i medycyny rodzinnej, dwa gabinety lekarskie, w których usługi świadczą 

specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej oraz lekarz medycyny (w gabinetach 

jest również możliwość zrobienia badań lekarskich przez kandydatów ubiegających się 

o prawo jazdy kategorii B oraz kierowców z terminowymi prawami jazdy), Poradnia 

Ginekologiczna, w której pomocy udzielają lekarz medycyny – specjalista ginekolog położnik 

oraz pielęgniarka dyplomowana, Punkt Szczepień, Gabinet Zabiegowy, Pracownia EKG 

i Gabinet USG. W Poradni Ogólnej i Dziecięcej pomoc świadczą również pielęgniarki 

środowiskowe. 

W Ośrodku prowadzone są badania w ramach programów profilaktycznych: 

profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka POCHP oraz profilaktyka raka szyjki macicy 

(Poradnia K). 

W godzinach nocnych oraz w dni wolne opiekę medyczną mieszkańcom gminy 

zapewnia Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich (ul. Opolska 

36a, 47-100 Strzelce Opolskie). Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są 

bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Dyżurujący lekarze udzielają 

porad w przychodni, w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych) i telefonicznie. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obejmuje świadczenia w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia 

następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 
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do 800 dnia następnego. Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady 

udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te 

mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

Na terenie gminy Kolonowskie działają również prowadzone przez Caritas Diecezji 

Opolskiej Stacja Opieki Pielęgniarskiej i Pielęgniarskiej Długoterminowej oraz Gabinet 

Rehabilitacyjny (ul. Leśna 11, 47-110 Kolonowskie). Ich wyposażenie jest darem Rządu 

Niemieckiego. Działalność Stacji i Gabinetu finansowana jest przez władze samorządowe 

oraz Opolski i Śląski Narodowy Fundusz Zdrowia. Korzystanie z Gabinetu możliwe jest 

wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza. 

Stacja Opieki sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską i paliatywną nad osobami 

w terminalnym okresie choroby. Celem jej działania jest wydłużenie do maksimum pobytu 

pacjenta w domu. Stacja jest czynna od poniedziałku do piątku, od 1300 do 1500. 

W pozostałych godzinach opieka świadczona jest w domu chorego, podobnie jak w soboty 

i niedziele. W ramach podejmowanych działań Stacja współpracuje z Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, placówkami służby zdrowia oraz parafiami. 

Opieka wykonywana jest przez zespół pielęgniarek środowiskowych, których działania 

ukierunkowane są głównie na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, promocję 

i profilaktykę zdrowotną oraz ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny. Ma ona 

również charakter długoterminowy – sprawowana jest nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi 

przebywającymi w domu, które ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej 

i intensywnej opieki pielęgniarskiej, i obejmuje: świadczenia pielęgniarskie przy współpracy 

z lekarzem rodzinnym, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych 

z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym pacjenta, edukację zdrowotną 

osób objętych opieką i członków ich rodzin oraz pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. 

Gabinet rehabilitacyjny ułatwia dostęp do stanowisk usprawniania leczniczego 

osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży szkolnej. 

Rehabilitanci świadczą usługi ambulatoryjne z zakresu: kinezyterapii (ćwiczenia bierne, 

grupowe wolne i wolne z terapeutą, ćwiczenia w UGUL-u, kombinacje znanych metod: PNF, 

SI, Vojty, NDT-Bobath, Kaltenborn, McKenzie itd.), fizykoterapii (magnetoterapia, terapia 

impulsowa polem wielkiej częstotliwości, terapuls), światłolecznictwa (naświetlanie lampami 

Sollux i Bioptron) oraz elektrolecznictwa (terapia prądami diadynamicznymi 
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i interferencyjnymi, jonoforezy, elektrodiagnostyka pobudliwości, stymulacje, przezskórna 

elektryczna stymulacja nerwów (tens), elektrostymulacja mięśni porażonych spastycznie 

(tonoliza), elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegunowa punktowa), 

ultradźwięki oraz masaże.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba porad 

udzielonych w gminie w ramach podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zwiększała 

się z roku na rok. W 2012 roku wyniosła ona odpowiednio 18.360 i 20.032, rok później 

19.753 i 21.451, a w 2014 roku 20.340 i 22. 026. 

Schorzeniami najczęściej stwierdzanymi u dorosłej populacji są choroby układu 

krążenia. Obok schorzeń narządów ruchu i neurologicznych należą one do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Relatywnie rzadziej 

o obniżonej sprawności w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, 

choroba psychiczna oraz upośledzenie umysłowe. 

Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na 

szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich 

charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego, 

przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem szczegółowo opracowane na 

szczeblu gminnym. 

W 2002 roku w gminie Kolonowskie mieszkało 567 osób niepełnosprawnych. Wśród 

nich większość stanowiły kobiety (272 osoby, tj. 52%) oraz osoby niepełnosprawne prawnie 

(371 osób, tj. 65,4%), czyli takie, które w czasie badania posiadały aktualne orzeczenie 

ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość przekwalifikowania 

lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub dysponowały uprawnieniem do 

pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku życia). Osoby niepełnosprawne 

tylko biologicznie, czyli takie, które nie posiadały orzeczenia, ale miały (odczuwały) 

całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych, 

stanowiły grupę 196 osób (34,6%). 

Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców gminy wynosił 

8,6%, a w ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku poprodukcyjnym (305 osób, 
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tj. 53,8%). Liczną grupę stanowiły także osoby w wieku produkcyjnym (237 osób, tj. 41,8%). 

Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 17. Osoby niepełnosprawne w ogóle 
mieszkańców gminy w 2002 roku 

Wykres 18. Struktura wiekowa osób 
niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Osoby niepełnosprawne będące w wieku poprodukcyjnym stanowiły 27,6% ogółu 

ludności gminy będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo mniejszy był 

udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób w wieku produkcyjnym, wynosił 

on bowiem 5,8%. 

Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym 

ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane 

wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców 

gminy w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największą grupę stanowiły 

osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (309 osób, tj. 56,1%). Niski poziom 

wykształcenia w znaczący sposób utrudniał osobom niepełnosprawnym znalezienie 

i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane dotyczące poziomu ich aktywności 
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zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość osób dotkniętych 

niepełnosprawnością była bierna zawodowo (484 osoby, tj. 85,4%). 

Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych z gminy 

oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 19. Osoby niepełnosprawne w wieku 
13 lat i więcej w gminie według poziomu 
wykształcenia w 2002 roku 

Wykres 20. Osoby niepełnosprawne w gminie 
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Orzecznictwem o niepełnosprawności w odniesieniu do mieszkańców gminy 

Kolonowskie zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach 

Opolskich. Według jego danych, w latach 2012-2014 mieszkańcom gminy wydano łącznie 

26 orzeczeń o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia; 9 w 2012 r., 7 w 2013 r., 

10 w 2014 r.) oraz 197 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku 

życia; 59 w 2012 r., 69 w 2013 r., 69 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie 

z przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 21. Mieszkańcy gminy zaliczeni przez PZOON przy PCPR w Strzelcach Opolskich 
do osób niepełnosprawnych i stopnia niepełnosprawności w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.  

 

8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także 

zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 

środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń 

i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności 

życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei 

problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są 

niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, 

zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze 

i chore.  
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Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym 

zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zawiera je poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

  w Polsce 
w 100-tys. 
mieście 

w 25-tys. 
mieście 

w 10-tys. 
gminie 

liczba osób uzależnionych 

od alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

dzieci wychowujące się 

w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 

populacji 
2-2,5 mln 

5.000-7.000 
osób 

1.250-1.750 
osób 

ok. 500-700 
osób 

ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 

2/3 dzieci 

z tych rodzin 

razem  

ok. 2 mln 

osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 1.330 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 530 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

 
Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę 

mieszkańców gminy Kolonowskie dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń wynika, że na jej terenie żyją ok. 102 osoby uzależnione od alkoholu (2% dorosłej 

populacji), ok. 205 osób współuzależnionych (4% dorosłej populacji), 256-358 osób pijących 

szkodliwie alkohol (5-7% dorosłej populacji), 34 dzieci wychowujących się w rodzinach 

z problemem alkoholowym (4% populacji nieletniej) oraz ok. 160 ofiar (137 dorosłych i 23 

dzieci) przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. Analizując 

powyższe dane należy mieć świadomość, iż nie odzwierciedlają one w pełni rzeczywistej skali 

problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie.  

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań 
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własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu 

zaplanowanych w ich ramach środków finansowych. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie w gminie Kolonowskie w latach 2012-2014. 

 

Wykres 22. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem. 

 

W latach 2013-2014 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie była wyższa niż w 2012 roku (55.343,68 zł w 2012 r., 67.021,22 zł 

w 2013 r., 68.215,21 zł w 2014 r.). 

Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych w gminie Kolonowskie należy do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wybrane dane dotyczące działań 

podejmowanych przez Komisję, a także lokalnego rynku napojów alkoholowych przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 23. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie oraz działalności 
GKRPA w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem. 

 

W latach 2012-2014 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie była 

na zbliżonym poziomie (21 w 2012 r., 24 w 2013 r., 22 w 2014 r.), podobnie jak liczba 

obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (53 w 2012 r., 49 w 2014 r., 51 

w 2014 r.). W latach 2013-2014 liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych była znacznie wyższa niż w 2012 roku (4 w 2012 r., 13 w 2013 r., 14 w 2014 r.). 

Warto dodać, iż w analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W latach 2012-2014 liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, 

z którymi GKRPA przeprowadzała rozmowy, ulegała wahaniom (11 w 2012 r., 18 w 2013 r., 

12 w 2014 r.), natomiast liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy 

interwencyjno-motywujące zwiększała się z roku na rok (z 6 w 2012 r. do 10 w 2014 r.). 
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W analizowanym okresie GKRPA zabiegała także o zobowiązanie osób uzależnionych 

do podjęcia leczenia odwykowego. W tym celu podejmowała kroki zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 

(w stosunku do 8 osób w 2013 i 2014 r.) oraz występowała do sądu z wnioskiem 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (wobec 2 osób w 2012 r., 3 w 2013 r. 

i 4 w 2014 r.). W latach 2013-2014 liczba osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA, była niższa niż w 2012 roku (10 w 2012 r., 

5 w 2013 r., 6 w 2014 r.). 

Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, istotną rolę 

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie gminy ogrywają: działające w Kolonowskiem – Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Punkt Konsultacyjny, mające siedzibę 

w Strzelcach Opolskich – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii 

i Profilaktyki, Strzelecki Klub Abstynenta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda 

Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, „Cyprian-Med” Centrum 

Neuropsychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Specjalistyczny Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Neuro-Med” S.C. – Poradnia Zdrowia Psychicznego, a także Barka 

„Kaczorownia” w Warmątowicach oraz Poradnia Rodzinna Dom Pielgrzyma w Górze Świętej 

Anny. 

Dane szczegółowe na temat podmiotów mogących wspierać mieszkańców gminy 

dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Podmioty mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie 
 

nazwa jednostki adres jednostki 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

ul. Ks. Czerwionki 39,  
47-110 Kolonowskie 

Punkt Konsultacyjny w Kolonowskiem (pomoc psychologiczna 
i prawna) 

ul. Ks. Czerwionki 39,  
47-110 Kolonowskie 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii 
i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 1a,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Barka „Kaczorownia” w Warmątowicach 
Warmątowice, ul. Olszowska 17, 
47-100 Strzelce Opolskie 

Strzelecki Klub Abstynenta w Strzelcach Opolskich  
ul. Krakowska 18,  
47-100 Strzelce Opolskie 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich  
ul. Bolesława Chrobrego 5,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich  
ul. Piłsudskiego 3,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich  
ul. Opolska 11,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich  
ul. Gogolińska 2,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Poradnia Rodzinna Dom Pielgrzyma w Górze Świętej Anny 
ul. Jana Pawła II 7,  
47-154 Góra Świętej Anny 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cyprian-Med”  
Centrum Neuropsychiatrii, Poradnia Zdrowia Psychicznego 
w Strzelcach Opolskich 

ul. Piastów Śląskich 20,  
47-100 Strzelce Opolskie 

Specjalistyczny Neurologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Neuro-Med” S.C. Poradnia Zdrowia Psychicznego  
w Strzelcach Opolskich 

ul. Gogolińska 15,  
47-100 Strzelce Opolskie 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

Działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 

Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatne indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne 

i prawne. W spotkaniach indywidualnych mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a w zajęciach grupowych mających formę grupy 

wsparcia osoby współuzależnione i ofiary przemocy domowej. Zakres tematyczny konsultacji 

obejmuje: uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków i Internetu, współuzależnienia, 

rozwiązywanie problemów osobistych, sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

i właściwe rozwiązywanie problemów, zdrowie psychiczne, trudności wychowawcze, kryzys  

– przemoc w rodzinie, strata bliskiej osoby, terapia rodzinna i terapia par. 

Prowadzona w gminie (w szczególności w działających na jej terenie placówkach 

oświatowych) działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie obejmuje m.in. organizowanie i realizowanie prelekcji i pogadanek, 

spektakli profilaktycznych, imprez sportowych, programów dla młodzieży z grup ryzyka, 

konkursów (np. plastycznych, literackich i muzycznych), festynów i innych imprez 

plenerowych oraz szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.  

W 2014 roku w działalność w ww. zakresie włączyła się Biblioteka i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem, organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podejmowane przez nią działania 

miały charakter szeroko pojętej profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, służącej 

skierowaniu energii dzieci i młodzieży na aktywne i wartościowe spędzanie czasu wolnego. 
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Były one realizowane w świetlicy zlokalizowanej przy Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem 

oraz w świetlicach wiejskich znajdujących się w poszczególnych miejscowościach gminy. 

Organizowane zajęcia miały charakter sportowy, edukacyjny i artystyczny; odbyły się m.in.: 

turniej piłki nożnej i tenisa stołowego, wyjazdy na basen i do kina, warsztaty plastyczne, gry 

terenowe, rajdy rowerowe i ogniska integracyjne. 

 

9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI 

 

W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym 

się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone 

przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu 

i znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne 

uwarunkowania, które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania. 

Zapobieganie bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego i kompleksowego 

działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie warunków do 

wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji z otoczeniem 

powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki społecznej. 

 

W gminie Kolonowskie problem bezdomność nie występuje, a jeśli się pojawia, ma 

charakter jednostkowy. Pomoc osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością świadczy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. W latach 2012-2013 

ze wsparcia z powodu bezdomności korzystała 1 osoba, a w 2014 roku Ośrodek nie udzielał 

pomocy z tego tytułu. 

W gminie nie funkcjonują żadne placówki zapewniające osobom bezdomnym 

schronienie. W razie potrzeby istnieje możliwość kierowania takich osób do noclegowni 

i schronisk funkcjonujących na terenie powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego, 

m.in. do domów prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” 

w Strzelcach Opolskich. 
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10. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, 

które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej 

intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciska piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych, 

zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych 

i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu. 

Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja. 

Według danych Komisariatu Policji w Zawadzkiem, w 2014 roku na terenie gminy 

Kolonowskie odnotowano 42 przestępstwa, w odniesieniu do których ujawniono 

28 sprawców. Wśród nich dominowały kradzieże mienia (18 przypadków), kradzieże 

z włamaniem (9) oraz przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie 

nietrzeźwości (6). 

Dane szczegółowe na temat przestępczości w gminie w 2014 roku przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 24. Przestępstwa popełnione w gminie w 2014 roku 
 

 

Źródło danych: Komisariat Policji w Zawadzkiem. 
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Wśród ujawnionych w 2014 roku 28 sprawców przestępstw, największą grupę 

stanowiły osoby w wieku 21-30 lat (10 osób). Najmłodszy sprawca miał 19 lat, a najstarszy 66 

lat (obie osoby dopuściły się kradzieży mienia). Dane szczegółowe na temat struktury 

wiekowej sprawców przestępstw przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 25. Struktura wiekowa sprawców przestępstw w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Komisariat Policji w Zawadzkiem. 

 

11. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja 

ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadania pomocy społecznej w gminie Kolonowskie wykonuje Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. Podejmuje on działania m.in. na podstawie 

następujących przepisów prawa: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach 

rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Ośrodek, realizując zadania statutowe, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem, Prokuraturą, placówkami oświatowymi 

i kulturalnymi, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami 

i związkami wyznaniowymi działającymi na terenie gminy. 

W 2014 roku kadrę MGOPS-u stanowiło 14 osób, w tym kierownik, 2 pracowników 

socjalnych oraz 8 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Tym samym Ośrodek nie 

spełniał wynikającego z art. 110 ust. 11-12 ustawy o pomocy społecznej obowiązku 

zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż 

3 pracowników, bowiem na 1 pracownika socjalnego przypadało 2.984 mieszkańców gminy.  

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w MGOPS-ie oraz kwalifikacji 

pracujących w nim osób przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Kadra MGOPS i jej kwalifikacje w 2014 roku 
 

 liczba osób 

kadra kierownicza  1 

wykształcenie wyższe 1 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 1 

pracownicy socjalni 2 

wykształcenie wyższe 0 

wykształcenie średnie 2 

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 2 

specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 0 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 0 

pozostali pracownicy 11 

wykształcenie wyższe 2 

wykształcenie średnie 2 

wykształcenie inne 7 

wolontariusze 0 

pracownicy zatrudnieni w ramach zatrudnienia subsydiowanego 0 

staże 2 

 
Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Ze wsparcia udzielanego przez MGOPS mogą korzystać osoby i rodziny, które 

spełniają określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. 

W odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, 
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które obecnie jest ustalone na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również 

przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeśli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 

zł, a gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli 

dochód ten nie przekracza 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

z kolei, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

W latach 2012-2014 wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych 

obszarów polityki społecznej w gminie zwiększały się z roku na rok (z 2.018.007 zł w 2012 r. 

do 2.441.257 zł w 2014 r.). Wpływ na to miał m.in. systematyczny wzrost środków 

finansowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie rodziny poprzez 

zapewnienie pomocy ze strony asystenta rodziny, pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

z gminy w pieczy zastępczej, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc 

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dodatki mieszkaniowe, 

zasiłki stałe oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i klubu dziecięcego. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki 
społecznej w gminie w latach 2012-2014 

 

rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. 

ochrona zdrowia 

przeciwdziałanie narkomanii 0 1.595 3.395 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.913 60.100 62.587 

pomoc społeczna 

domy pomocy społecznej    

rodziny zastępcze 0 1.153 3.573 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 4.630 533 2.234 

wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny 
wspierające) 

0 18.218 30.540 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

848.059 755.198 819.383 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.587 5.964 6.505 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

384.598 403.997 422.424 

dodatki mieszkaniowe 17.712 19.266 25.416 
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zasiłki stałe 58.435 63.142 72.279 

Ośrodek Pomocy Społecznej 276.742 291.531 340.881 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 240.935 273.887 259.674 

pozostała działalność, w tym program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, działalność 
kulturalna, prace społecznie użyteczne, program 
wspierania osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne 

125.269 158.894 139.017 

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

kluby dziecięce 0 6.724 32.256 

pomoc materialna dla uczniów 8.127 7.990 15.264 

pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, 
w tym realizacja projektu systemowego z EFS-u 

0 0 205.829 

ogółem 2.018.007 2.068.192 2.441.257 

w tym w budżecie MGOPS 1.952.382 1.980.507 2.179.476 
 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

W latach 2013-2014 liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w gminie, była 

wyższa niż w 2012 roku (196 w 2012 r., 218 w 2013 r., 217 w 2014 r.), natomiast liczba osób 

w rodzinach, którym przyznano świadczenie, znacznie spadła w 2014 roku (364 w 2012 r., 

388 w 2013 r., 332 w 2014 r.). 

Istotny wpływ na wzrost liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia, miało 

podwyższenie od 1 października 2012 roku kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a także postępujące ubożenie mieszkańców 

gminy. 

W analizowanym okresie udział osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie, 

w ogóle mieszkańców gminy był niewysoki i ulegał wahaniom. W 2012 roku wyniósł on 6%, 

rok później 6,5%, a w 2014 roku 5,5%. 

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

Wykres 26. Osoby w gminie, którym w latach 
2012-2014 udzielono pomocy i wsparcia 

Wykres 27. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Uwagę zwraca stały, choć niewielki, wzrost liczby osób długotrwale korzystających 

z pomocy społecznej w gminie, czyli osób, które były objęte wsparciem przynajmniej przez 

18 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (76 w 2012 r., 79 w 2013 r., 82 w 2014 r.). Ich udział 

w ogóle beneficjentów pomocy społecznej, którym przyznano świadczenie, wzrósł w 2014 

roku do 42,6% (39,4% w 2012 r., 36,2% w 2013 r., 42,6% w 2014 r.) 

W 2014 roku znacznie spadła liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 

pieniężne (329 w 2012 r., 345 w 2013 r. i 293 w 2014 r.), natomiast liczba osób w rodzinach, 

którym przyznano świadczenie niepieniężne w latach 2012-2014, ulegała niedużym 

wahaniom (174 w 2012 r., 199 w 2013 r., 185 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 28. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
pieniężne 

Wykres 29. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
niepieniężne 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

W 2014 roku znacznie wzrosła liczba rodzin, z którymi przeprowadzono wywiad 

środowiskowy (154 w 2012 r., 153 w 2013 r., 197 w 2014 r.), z kolei liczba przebywających 

w nich osób systematycznie spadała (365 w 2012 r., 350 w 2013 r., 332 w 2014 r.). 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia MGOPS-u w latach 2012-2014 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny zmagające się z ubóstwem i bezrobociem. Liczne grono 

stanowiły także rodziny wymagające ochrony macierzyństwa, zmagające się z trudnościami 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

dotknięte niepełnosprawnością oraz długotrwałą lub ciężką chorobą. Dane szczegółowe 

w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 30. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014 (liczba osób 
w rodzinach) 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

W 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba osób w rodzinach 

objętych wsparciem MGOPS-u z powodu ubóstwa (z 210 w 2013 r. do 225 w 2014 r.), 

natomiast liczba beneficjentów pomocy społecznej zmagających się z problemem bezrobocia 

systematycznie spadała (z 226 w 2012 r. do 173 w 2014 r.).  

W analizowanym okresie wahaniom ulegała liczba osób w rodzinach korzystających 

ze wsparcia MGOPS-u z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa, w tym ze względu na 

wielodzietność (118 w 2012 r., 125 w 2013 r., 105 w 2014 r.) oraz z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo wychowawczych (94 w 2012 r., 118 w 2013 r., 101 w 2014 r.).  

Na podobnym poziomie pozostawała z kolei liczba beneficjentów objętych pomocą 

społeczną z powodu alkoholizmu (16 w 2012 r., 17 w 2013 r., 14 w 2014 r.), przy czym w 2014 

roku pojawiła się grupa świadczeniobiorców wymagających wsparcia w związku z przemocą 

w rodzinie (6 osób). 

W analizowanym okresie uwagę zwracała również stale zwiększająca się liczba osób 

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

(z 56 w 2012 r. do 69 w 2014 r.), czemu towarzyszył niewielki, lecz systematyczny, spadek 
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liczby beneficjentów dotkniętych problemem niepełnosprawności (ze 100 w 2012 r. do 91 

w 2014 r.). 

Udzielane przez MGOPS świadczenia pomocy społecznej miały głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2012-2014 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 10. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez MGOPS w latach  
2012-2014 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 16 16 16 164  156 178 

zasiłek okresowy 54 59 56 265 324 304 

zasiłek celowy 115 120 105 X X X 

w
 t

ym
:  zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

87 95 85 244 283 278 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 41 58 58 4.491 6.780 5.244 

w
 t

ym
:  posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

41 58 58 4.491 6.780 5.244 

schronienie 0 0 0 0 0 0 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 0 0 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

12 13 15 135 125 142 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 26 29 30 10.780 11.403 11.206 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

1 1 1 72 205 73 

poradnictwo specjalistyczne 1* 2* 1* X X X 

praca socjalna 38* 37* 73* X X X 

interwencja kryzysowa 9* 0* 0* X X X 

kontrakt socjalny 6 7 18 X X X 

in
d

yw
id

u
al

n
e 

p
ro

gr
am

y 
p

o
m

o
cy

 

indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności 

0 0 0 X X X 

indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego (CIS) 

0 0 0 X X X 
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w
sp

ie
ra

n
ie

 
ro

dz
in

y 
i p

ie
cz

a 
za

st
ę

p
cz

a 

wspieranie rodziny przez asystenta 
rodziny (liczba asystentów rodziny) 

0* (0) 0* (1) 9* (1) X X X 

odpłatność za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej 

0 1 5 X X X 

 
*liczba rodzin 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2012-

2014 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób nim objętych ulegała nieznacznym 

wahaniom (115 w 2012 r., 120 w 2013 r. i 105 w 2014r.). 

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił natomiast posiłek, który był 

wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-

2020 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, 

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W latach 

2013-2014 liczba osób objętych posiłkiem była na tym samym poziomie (po 58 osób) 

i zarazem wyższa niż w 2012 roku, kiedy to z pomocy w formie posiłku skorzystało 41 osób. 

Uzupełnieniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku było 

wsparcie żywnościowe udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Na terenie gminy dystrybucją żywności zajmowała się Caritas Parafialna w Kolonowskiem. 

Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Była ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte 
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kontrakty socjalne, których liczba była na zbliżonym poziomie (6 w 2012 r., po 7 w latach 

2013-2014). W 2014 roku liczba rodzin, które objęto pracą socjalną, znacznie wzrosła 

w stosunku do lat 2012-2013 (38 w 2012 r., 37 w 2013 r., 73 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie MGOPS realizował również zadania z zakresu wspierania 

rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Od 2013 roku Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny 

(część środków finansowych przeznaczonych na ten cel pochodziła z dotacji celowej 

otrzymanej w ramach rządowego programu wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej), 

który w 2014 roku pracował z 9 rodzinami. Warto dodać, że w latach 2013-2014 MGOPS 

pokrywał również koszt pobytu odpowiednio 1 i 5 dzieci z gminy w rodzinach zastępczych. 

W 2013 roku wydatkował na ten cel 18.218 zł, a rok później 3.573 zł. 

W latach 2012-2014 w gminie świadczona była także pomoc dla uczniów w postaci 

stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych 

bezrobociem, i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych 

ulegała wahaniom (11 w 2012 r., 9 w 2013 r., 20 w 2014 r.), a kwota udzielonych świadczeń 

wyniosła: 8.127 zł w 2012 roku, 7.990 zł w 2013 roku i 10.747 zł w 2014 roku. 

Warto dodać, że od 2014 roku w gminie realizowany jest rządowy program pomocy 

dla rodzin wielodzietnych. Jego koordynacją zajmuje się Urząd Miasta i Gminy, który wydaje 

uprawnionym rodzinom Karty Dużej Rodziny. Ponadto Urząd jest partnerem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w realizacji programu Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora. 

W latach 2012-2014 MGOPS udzielał również świadczeń pieniężnych osobom 

wykonującym prace społecznie użyteczne, które były organizowane we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich. W 2012 roku objął nimi 11 osób, rok 

później 7 osób, a w 2014 roku 5 osób.  Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła: 13.265 zł 

w 2012 roku, 14.346 zł w 2013 roku i 10.486 zł w 2014 roku. 

W analizowanym okresie Ośrodek prowadził także działalność kulturalną wśród 

seniorów, organizując odwiedziny jubilatów, rocznice ślubu (złote i diamentowe gody), dni 

seniora, wigilię dla samotnych oraz paczki dla osób niepełnosprawnych i chorych. W 2012 

roku na ten cel MGOPS wydatkował 10.555 zł, rok później 9.840,16 zł, a w 2014 roku 

9.908,87 zł. 
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W latach 2012-2014 Ośrodek kontynuował realizację współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą dla ciebie”. Był on adresowany do 

osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (po 6 osób w każdym roku), którzy w jego 

ramach korzystali m.in. z indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego 

i zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz następujących kursów 

i szkoleń zawodowych: specjalista usług cateringowych, obsługa wózków jezdniowych, 

prawo jazdy kategorii B, obsługa komputera i Internetu, pielęgnacja i stylizacja paznokci, 

„Sztuka carvingu”, „Promocja usług przez Internet” oraz „Bazy danych, grafika menadżerska 

i inne zaawansowane narzędzia komputerowe”. 

W 2012 roku na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 45.085 zł, 

rok później 64.619,68 zł, a w 2014 roku 72 217,28 zł. 

W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń spadała z roku na rok (z 4.880 

w 2012 r. do 3.975 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 3.464 2.924 2.757 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 1.260 1.197 1.104 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 103 71 74 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń X 12 0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń X 0 0 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 53 27 40 

ogółem 

liczba świadczeń 4.880 4.231 3.975 
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zasiłek dla opiekunów 

liczba świadczeń X X 122 

 
Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (od 

2013 roku) MGOPS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. 

Liczba tych składek i ich wartość ulegały wahaniom (64 na kwotę 8.443 zł w 2012 r., 131 na 

kwotę 17.987 zł w 2013 r., 62 na kwotę 12.758 zł w 2014 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielaną przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2012-2014 roku liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc była na zbliżonym poziomie 

(18 w 2012 r., po 16 w latach 2013-2014), a liczba wypłaconych świadczeń spadała z roku na 

rok (z 406 w 2012 r. do 371 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 18 16 16 

liczba wypłaconych świadczeń 406 377 371 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 146.620 133.493 128.490 
 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Pomoc społeczna polega również na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. W gminie 

Kolonowskie, obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonują: Świetlica 

opiekuńcza z programem wychowawczym przy Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem 

(w 2014 roku w zajęciach w niej organizowanych wzięło udział 20 dzieci i młodzieży, w tym 

5 dzieci z rodzin alkoholowych) oraz świetlice wiejskie w Staniszczach Wielkich, Staniszczach 

Małych i Spóroku. Mieszkańcy gminy mogą również korzystać lub korzystają z pomocy 

oferowanej przez instytucje wsparcia funkcjonujące poza jej terenem. Wykaz wybranych 

instytucji działających na terenie powiatu strzeleckiego zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 13. Instytucje wsparcia w powiecie strzeleckim, z oferty których mogą korzystać i korzystają 
mieszkańcy gminy 
 

nazwa i adres instytucji zakres oferowanych usług oraz kategoria klienta 

Dom Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich z filiami 
w Szymiszowie i Leśnicy, 
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie. 

Dom i jego filie oferują całodobową opiekę, w tym 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. 
Kategoria klienta: osoby wymagające całodobowej 
opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Strzelcach Opolskich,  
ul. Habryki 11, 47-100 Strzelce Opolskie. 

Dom oferuje usługi w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 
umiejętności społecznych polegających na nauce 
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności 
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym. 
Kategoria klienta: osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Barka” w Strzelcach Opolskich,  
ul. Krakowska 16,  
47-100 Strzelce Opolskie. 
Domy Barki: 
 Doryszów, ul. Toszecka 23,  

47-134 Błotnica Strzelecka, 
 Kaczorownia, ul. Olszowska 17, 

Warmątowice, 47-100 Strzelce 
Opolskie, 

 Żędowice, ul. Opolska 32,  
47-120 Żędowice. 

 reintegracja zawodowa i społeczna osób 
wykluczonych społecznie i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

 edukacja środowisk i grup wykluczonych społecznie 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 tworzenie wspólnot mieszkaniowych, 
 tworzenie programów pomocy wzajemnej dla tych, 

którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, 
 zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia 

potrzebującym, 
 tworzenie nowych miejsc pracy, 
 współudział w tworzeniu taniego budownictwa 

socjalnego, 
 podejmowanie działań na rzecz rozwijania 

i umacniania społeczeństwa obywatelskiego 
w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Kategoria klienta: osoby wykluczone społecznie 
i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
bezdomne 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Zawadzkiem,  
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie 

Warsztaty posiadają 7 pracowni terapii zajęciowej: 
techniczno-modelarską, gospodarstwa domowego, 
rękodzieła artystycznego, tkacką, hodowlaną, 
ogrodniczą i wikliniarską. Oprócz terapii zajęciowej 
oferują rehabilitację ruchową, zajęcia z psychologiem, 
zajęcia świetlicowe, naukę religii oraz liczne wyjazdy 
rehabilitacyjno-integracyjne. 
Kategoria klienta: osoby niepełnosprawne. 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich, ul. Gogolińska 2a,  
47-100 Strzelce Opolskie. 

Urząd realizuje zadania z zakresu promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy.  
Kategoria klienta: osoby bezrobotne. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich,  
ul. Bolesława Chrobrego 5,  
47-100 Strzelce Opolskie. 

Centrum realizuje zadania publiczne o zasięgu 
ponadgminnym z zakresu pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
wspierania osób niepełnosprawnych 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Kategoria klienta: mieszkańcy powiatu. 

 
Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać 

aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich 

lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych 

poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 

Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego 

nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego 

w realizacji zadań. 

W 2014 roku w gminie Kolonowskie funkcjonowało 25 organizacji pozarządowych. 

Samorząd gminy posiadał „Program Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w oparciu o który miał 

możliwość podejmowania z nimi współpracy w następujących formach finansowych 

i pozafinansowych: 

 zlecanie realizacji zadań publicznych, które mogą przybierać formę powierzenia 

wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, 

 zlecanie realizacji zadań publicznych, które mogą przybierać formę wsparcia takiego 

zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

 udzielanie pożyczek pieniężnych za zabezpieczenie własnego wkładu finansowego do 

projektów unijnych, 
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 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, 

 promowanie działalności organizacji pozarządowych, 

 informowanie o możliwościach pozyskiwania oraz współdziałanie w pozyskiwaniu przez 

organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł,  

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym 

profilu, 

 organizowanie spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

z organizacjami pozarządowymi w celu wzajemnej wymiany informacji, 

 przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy 

Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi,  

 udostępnianie organizacjom pozarządowym, w drodze bezprzetargowej, lokali z zasobów 

gminnych oraz pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w celu odbywania 

spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom,  

 przekazywanie w użyczenia organizacjom pozarządowym zamortyzowanych środków 

trwałych, sprzętu i wyposażenia. 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 

 

Tabela 14. Organizacje pozarządowe w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa organizacji adres organizacji 

1. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim, Zarząd Miejsko-Gminny w Kolonowskiem 

ul. Ks. Czerwionki 2b,  
47-110 Kolonowskie 

Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim w Kolonowskiem 

ul. Ks. Czerwionki 2b,  
47-110 Kolonowskie 

Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim w Staniszczach Wielkich 

Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 15, 
47-113 Kolonowskie 

Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim w Staniszczach Małych 

Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 32a, 
47-113 Kolonowskie 3 

Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim w Spóroku 

Spórok, ul. Guznera 3,  
47-175 Kadłub 

2. Klub Sportowy „Unia” w Kolonowskiem 
ul. Ks. Czerwionki 2b,  
47-110 Kolonowskie 
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3. Ludowy Zespół Sportowy w Staniszczach Wielkich 
ul. Leśna 14,  
47-113 Kolonowskie 

4. Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” w Spóroku 
ul. B. Chrobrego 2a,  
47-175 Kadłub 

5. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Oddział Zawadzkie, Koło w Kolonowskiem 

ul. Dworcowa 12,  
47-113 Kolonowskie 3 

6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok 
ul. Guznera 3,  
47-175 Kadłub 

7. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Wielkie 
ul. Kościelna 15,  
47-113 Kolonowskie 3 

8. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe 
ul. Ks. Gajdy 32a,  
47-113 Kolonowskie 3 

9. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów” w Spóroku 

Spórok, ul. Guznera 3,  
47-175 Kadłub 

10. Stowarzyszenie Chóralne „Colnovica” w Kolonowskiem 
ul. Różana 10,  
47-110 Kolonowskie 

11. 
Stowarzyszenie Muzyczne „Colonnowska” 
w Kolonowskiem 

ul. Kościuszki 25,  
47-110 Kolonowskie 

12. 

Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu,  
Parafialne Caritas w Kolonowskiem 

ul. Leśna 13a,  
47-110 Kolonowskie 

Parafialne Caritas w Staniszczach Wielkich 
Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 11,  
47-113 Kolonowskie 3 

Parafialne Caritas w Staniszczach Małych 
Staniszcze Małe, ul. Myśliwca,  
47-113 Kolonowskie 3 

13. Polski Związek Wędkarski, Koło w Kolonowskiem 
ul. Ks. Czerwionki 2b,  
47-110 Kolonowskie 

14. 
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Oddział w Kolonowskiem 

ul. Długa 8,  
47-110 Kolonowskie 

15. Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Oddział w Spóroku 
ul. Guznera 25,  
47-175 Kadłub 

16. Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu 
Plac Targowy 14,  
47-113 Staniszcze Wielkie 

17. 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach 
Wielkich 

ul. Kościelna 11,  
47-113 Kolonowskie 3 

18. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem 
ul. Leśna 8,  
47-110 Kolonowskie 

19. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Oddział Rejonowy Strzelce Opolskie, 
Koło w Kolonowskiem 

ul. Bożka 4/4, ul. Szkolna 26/4, 
47-113 Kolonowskie 3 
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20. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,  
Klub Seniora Kolonowskie 

ul. Dworcowa 3, 47-120 Zawadzkie 

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskiem 
ul. Leśna 6b,  
47-110 Kolonowskie 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Staniszczach Wielkich 
Plac Targowy 8a,  
47-113 Kolonowskie 3 

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Staniszczach Małych 
ul. Ks. Gajdy 32a,  
47-113 Kolonowskie 3 

24. Ochotnicza Straż Pożarna w Spóroku 
ul. Guznera 3,  
47-175 Kadłub 

25. Ochotnicza Straż Pożarna w Fosowskiem 
ul. Dworcowa 1,  
47-113 Kolonowskie 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM” 

 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Kolonowskie posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.  

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione 

wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Burmistrza i jego 

Zastępcy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, członków komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, 

m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i pomocy społecznej, a także 

przedstawicieli jednostek służby zdrowia, Policji, organizacji pozarządowych i Kościoła. 

W sumie do analizy przedłożono 23 wypełnione anonimowo ankiety. 

W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę 

warunków życia w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 31. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz pomocy społecznej 

(łącznie po 100% ocen dobrych i bardzo dobrych), a także sieci wodociągowej (w sumie 

95,6% ocen bardzo dobrych i dobrych) i kanalizacyjnej (łącznie 91,3% ocen bardzo dobrych 

i dobrych). 

Najgorzej ankietowani ocenili dostępność sieci gazowej (w sumie 71,5% ocen złych 

i bardzo złych). Z niską oceną spotkały się także: dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

(łącznie 41,7% ocen bardzo złych i złych) oraz dostępność (i stan) sieci drogowej (34,8% ocen 

złych). 
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W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają 

mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 32. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

rozpad więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci (21,7%), problemy związane 

ze starzeniem się (17,4%), bezrobocie (15,9%), a także alkoholizm (11,6%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 33. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych (29,3%) stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem 

społecznym są rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień. Na kolejnych miejscach 

znalazły się rodziny i osoby o niskim statusie materialnym (17,2%), osoby starsze i samotne 

(12,1%) oraz rodziny zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym 

rodziny wielodzietne i niepełne; 10,3%). 

W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia 

w gminie oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim 

dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 34. Jaki jest poziom bezrobocia 
w gminie? 

Wykres 35. Jakie działania należałoby podjąć 
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii zdecydowanej większości ankietowanych (65,2%) poziom bezrobocia 

w gminie jest przeciętny. Zdaniem 13% badanych jest on wysoki lub raczej wysoki i w opinii 

tylu samo jest on raczej niski lub niski. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób pozostających 

bez pracy, respondenci najczęściej wymieniali: organizowanie prac interwencyjnych, robót 

publicznych i prac społecznie użytecznych (25,4%), pozyskiwanie inwestorów (19%), 

zacieśnianie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu umożliwienia osobom 

bezrobotnym (poprzez świadczenie poradnictwa oraz organizowanie stażu, kursów i szkoleń) 

zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 

oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (po 17,5%). 
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W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane 

na rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 36. Przyczyny ubóstwa wśród 
mieszkańców gminy 

Wykres 37. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz dotkniętych 
problemem ubóstwa? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców gminy w ubóstwo, ankietowani najczęściej 

wskazywali uzależnienia (24,6%). Do ważnych powodów ubożenia ludności badani zaliczyli 

także wyuczoną bezradność (19,7%), dziedziczenie ubóstwa (18%) i bezrobocie (16,4%). 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa 

należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (30%). Duże 

znaczenie przywiązywali również do prowadzenia pracy socjalnej (21,7%) i poradnictwa 

(15%) oraz promowania aktywnych postaw i samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej (13,3%). 
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W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych 

o opinię na temat skali tego problemu w gminie oraz wskazanie działań, które przyniosłyby 

największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 38. Jaka jest skala problemu 
bezdomności w gminie? 

Wykres 39. Jakie działania byłby 
najskuteczniejsze w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej respondentów (45,5%) nie potrafiło określić skali bezdomności w gminie. 

Wśród pozostałych największą grupę (22,7%) stanowili ci, którzy stwierdzili, że zjawisko nie 

występuje. Jednocześnie 18,2% badanych odpowiedziało, że skala bezdomności w gminie 

jest niska, a 13,6% że jest średnia. 
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W opinii ankietowanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu 

bezdomności może przynieść udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (21,8%) oraz 

tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych (20%), a także prowadzenie profilaktyki i terapii 

uzależnień (12,7%) oraz zapewnienie schronienia (10,9%). 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na 

temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 40. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 41. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 
w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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W opinii badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie są niski poziom 

umiejętności wychowawczych i uzależnienia (po 32,1%). Zdaniem respondentów duży wpływ 

na występowanie tego problemu mają również samotne rodzicielstwo (13,2%) oraz przemoc 

w rodzinie (9,4%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali zapewnienie pomocy ze strony asystenta 

rodziny (28,6%), a także zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (14,3%) i edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania 

ról rodzicielskich (12,5%). 

W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne 

zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 42. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: sięganie po substancje uzależniające, np. 

alkohol, narkotyki, dopalacze (28,6%), zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców (26,8%) 

oraz uzależnienie od sieci Internet (19,6%). 
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W następnych pytaniach poproszono respondentów o podanie przyczyn 

występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie działań, jakie 

powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym 

zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 43. Przyczyny występowania 
problemu uzależnień wśród mieszkańców 
gminy 

Wykres 44. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz osób uzależnionych 
i ich rodzin? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców 

gminy badani zaliczyli indywidualne skłonności do popadania w nałogi (26,9%), niezaradność 

życiową (23,1%), wzorce społeczne (19,2%), a także bezrobocie i utratę pracy oraz konflikt 

w rodzinie i jej rozpad (po 13,5%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin, należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci 
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i młodzieży (36,5%), zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

(21,2%), a także udzieleniu pomocy psychologicznej (11,5%). 

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu, 

który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz 

poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym 

zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 45. Znajomość przypadków przemocy 
w rodzinie w gminie 

Wykres 46. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Połowa ankietowanych stwierdziła, że słyszała o przypadkach występowania przemocy 

w rodzinie w gminie bądź je zna. Jednocześnie druga połowa badanych było odmiennego 

zdania. 
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Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy 

przede wszystkim prowadzić profilaktykę agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży (30%), 

a także prowadzić poradnictwo i podejmować interwencje, zwiększyć dostępność pomocy 

terapeutycznej i prawnej (po 16%) oraz motywować i kierować sprawców przemocy do 

udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych (14%). 

Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej 

zmagają się osoby starsze w gminie oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 47. Problemy najczęściej dotykające 
osoby starsze z gminy 

Wykres 48. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację osób starszych w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii osób ankietowanych, problemami, które najczęściej dotykają seniorów 

w gminie, są: samotność (34,4%) i choroby wieku podeszłego (21,3%), a także niepełno-

sprawność i brak wsparcia ze strony rodziny (po 11,5%). 
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Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów 

w gminie, respondenci najczęściej zaliczali: zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

(22,6%), zapewnienie szerszego dostępu do placówek wsparcia dziennego (klub seniora, 

dzienny dom pobytu), zaangażowanie wolontariuszy do pomocy osobom starszym (po 20,8%), 

rozwijanie usług opiekuńczych oraz organizowanie spotkań i imprez środowiskowych (po 

15,1%). 

W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których 

najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie, oraz wskazywali działania, 

których podjęcie pozwoliłoby na pełniejszych ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 49. Problemy, których najczęściej 
doświadczają osoby niepełnosprawne z gminy 

Wykres 50. Jakie działania umożliwiłyby 
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 
w życiu społecznym? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Według badanych, problemami z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte 

niepełnosprawnością z gminy są: deficyt zakładów pracy chronionej (29,6%), brak 

odpowiednich ofert pracy (25,9%) oraz bariery architektoniczne (16,7%). 

W opinii ankietowanych, działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym 

pełniejszy udział w życiu społecznym, powinny skupiać się na tworzeniu stanowisk pracy 

(37%), a także likwidowaniu barier architektonicznych (14,8%), zwiększeniu dostępu do 

rehabilitacji, organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez integracyjnych, zwiększeniu 

dostępu do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej i pedagogicznej oraz 

zapewnieniu dostępu do wczesnej diagnostyki medycznej (11,1%). 

W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w gminie – poczucia 

bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie. 

Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 51. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie 
w gminie? 

Wykres 52. Przyczyny braku bezpieczeństwa 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

31,8% 
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tak 

raczej tak 

trudno powiedzieć 

11,1% 

26,7% 

24,4% 

2,2% 

33,3% 

2,2% 

częste włamania i kradzieże  

niewystarczająca liczba patroli policyjnych 

pijący alkohol w miejscach publicznych  

przemoc w rodzinie 

zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, 
nietrzeźwi kierowcy)  

inne 
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Wykres 53. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Ponad 95% badanych stwierdziło, że czuje się raczej bezpiecznie bądź bezpiecznie 

w miejscu zamieszkania. Nikt nie wyraził odmiennej opinii. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali zagrożenia 

na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy; 33,3%), niewystarczającą liczbę patroli 

policyjnych (26,7%) oraz osoby pijące alkohol w miejscach publicznych (24,4%). 

Zdaniem ankietowanych na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie 

w największym stopniu wpłynęłoby: remont dróg gminnych, budowa przydrożnych 

chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia (31,4%), zwiększenie liczby patroli policyjnych 

(27,5%) oraz skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym (21,6%). 

 

14. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu 

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

27,5% 

7,8% 
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11,8% zwiększenie liczba patroli policyjnych 

podejmowanie działań profilaktycznych 
i edukacyjno-informacyjnych poświęconych 
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie) 

skuteczniejsze egzekwowanie zakazu 
sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, 
młodzieży i osobom nietrzeźwym 

remont dróg i ulic gminnych, budowa 
przydrożnych chodników, przejść dla pieszych 
i oświetlenia 

zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży 
do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego 
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się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących 

obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież, 

3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny 

i aktywność obywatelska. 

 

Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność 

Mocne strony Słabe strony 

 podejmowanie skutecznych działań 

na rzecz ograniczenia bezrobocia 

w gminie 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych 

na przeciwdziałanie bezrobociu 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 podejmowanie działań zachęcających 

inwestorów do tworzenia w gminie 

nowych miejsc pracy 

 odpowiednie zasoby mieszkań 

komunalnych i socjalnych w gminie 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działających na rzecz osób bezrobotnych 

 brak w gminie punktu wydawania 

posiłków dającego wsparcie osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym 

 zły stan techniczny mieszkań 

komunalnych i socjalnych w gminie 

 brak podmiotów ekonomii społecznej 

w gminie  

 brak w gminie odpowiedniego węzła 

komunikacyjnego umożliwiającego 

dojazd do zakładów pracy położonych 

poza jej terenem; słabo rozwinięta 

komunikacja z miastem powiatowym 

Szanse Zagrożenia 

 spadek poziomu bezrobocia w gminie 

 upowszechnianie ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach 

pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działających na rzecz osób bezrobotnych 

 sprzyjające rozwojowi turystyki  

walory przyrodniczo-krajobrazowe  

 występowanie w gminie zjawiska 

dziedziczenia bezrobocia 

 ograniczona w gminie liczba miejsc 

pracy dla kobiet 

 niski poziom aktywności osób 

bezrobotnych w poszukiwaniu pracy 

 postępujące zjawisko ubóstwa 

wśród mieszkańców gminy 

 niestabilna sytuacja ekonomiczna 

w kraju 
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oraz tradycje kulturowe i historyczne 

gminy 

 duży potencjał inwestorów w regionie 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na przeciwdziałanie 

bezrobociu z funduszy zewnętrznych 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 wpływ dostępu do europejskich rynków 

pracy na ograniczanie bezrobocia 

w gminie 

 kontynuowanie działań służących 

pozyskaniu inwestorów do tworzenia 

w gminie nowych miejsc pracy 

 możliwość znalezienia zatrudnienia 

na lokalnym rynku pracy przez kończącą 

edukację młodzież 

 brak zjawiska bezdomności w gminie 

 istnienie organizacji pozarządowych 

działających w regionie na rzecz osób 

bezrobotnych 

 istnienie w gminie podmiotu ekonomii 

społecznej „SIEDLISKO” 

 występowanie zjawiska nielegalnego 

zatrudnienia 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób bezrobotnych 

 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

 dostęp do opieki przedszkolnej w gminie 

 istnienie w gminie klubu dziecięcego 

zapewniającego opiekę nad dziećmi 

do lat 3 

 dobra dostępność szkół podstawowych 

i gimnazjalnych w gminie; posiadanie 

przez nie odpowiedniego zaplecza 

 dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania  

czasu wolnego 

 funkcjonowanie w gminie Biblioteki 

i Centrum Kultury oraz świetlic 

 niedostateczny dostęp rodzin 

do poradnictwa specjalistycznego, 

w tym psychologicznego i prawnego 

 brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

 niedostateczny dostęp do placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży w gminie 

 zbyt mała liczba miejsc dla dzieci 

w przedszkolu. 
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 organizowanie wypoczynku letniego 

dla dzieci pozostających w domu 

 funkcjonowanie przy MGOPS-ie Punktu 

Konsultacyjnego oferującego osobom 

i rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz dotkniętym 

problemem przemocy domowej 

wsparcie psychologiczne i prawne 

 organizowanie w placówkach 

oświatowych zajęć pozalekcyjnych 

oraz realizowanie programów 

profilaktycznych 

 ciekawa oferta organizowanych 

w gminie przedsięwzięć kulturalnych 

i sportowo-rekreacyjnych 

 dobry dostęp do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej w gminie (hala 

sportowa, boiska sportowe, place 

zabaw, siłownie zewnętrzne) 

 zapewnianie dzieciom 

niepełnosprawnym transportu 

do placówek oświatowych spoza gminy 

 posiadanie i realizowanie gminnych 

programów wspierania rodziny,  

a także przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie 

 realizowanie programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 

Szanse Zagrożenia 

 skoordynowane działania instytucji 

i organizacji wspierających rodziny, 

dzieci i młodzież 

 dostęp do wsparcia udzielanego 

w Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej w Strzelcach Opolskich 

 odpowiednia dostępność podstawowej 

opieki medycznej w gminie 

 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych 

 brak warunków do prowadzenia 

efektywnej pracy socjalnej 

 zmiana modelu rodziny 

z wielopokoleniowej na jedno-, 

dwupokoleniowe 

 mała liczba urodzeń żywych 
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 możliwość realizowania przez świetlice 

w gminie finansowanych ze środków 

zewnętrznych programów reintegracji 

skierowanych do dzieci ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 możliwość wspierania rodzin 

wielodzietnych poprzez przyznawanie 

Kart Dużej Rodziny oraz Opolskich Kart 

Rodziny 

 istnienie w gminie terenów do rekreacji 

i wypoczynku 

 duży potencjał organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży w regionie 

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży i podejmowanie 

z nimi współpracy (np. kluby i zespoły 

sportowe, ochotnicze straże pożarne) 

 występowanie zagrożeń funkcjonowania 

rodziny 

 rozpad więzi rodzinnych – rosnąca liczba 

rozwodów, rozłąka spowodowana pracą 

za granicą 

 postępująca degradacja wartości 

rodzinnych 

 brak autorytetów jako środków 

pozytywnego wpływu 

 brak możliwości kontynuowania 

w gminie nauki na poziomie 

ponadgimnazjalnym 

 mała dostępność specjalistycznych usług 

medycznych w gminie, w szczególności 

psychiatrycznych i neurologicznych 

 

Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

Mocne strony Słabe strony 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 realizowanie wśród rodziców, nauczycieli 

i sprzedawców napojów alkoholowych 

działań edukacyjno-szkoleniowych 

w zakresie profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 wdrażanie wśród dzieci i młodzieży 

działań profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

 funkcjonowanie w gminie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Punktu 

 niedostateczny dostęp rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie do pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej oraz wsparcia 

psychospołecznego i prawnego 

 brak w gminie grup wsparcia dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie 

 brak w gminie mieszkania chronionego 

dla ofiar przemocy w rodzinie 

 niska efektywność i skuteczność działań 

podejmowanych na rzecz osób 

uzależnionych i doznających przemocy 

w rodzinie 

 niewystarczające środki finansowe 

na przeciwdziałanie przemocy 
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Konsultacyjnego oferującego bezpłatne 

indywidualne i grupowe konsultacje 

psychologiczne i prawne dla osób 

i rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz dotkniętych 

problemem przemocy domowej 

 podejmowanie działań w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

 funkcjonowanie w gminie placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

 finansowanie ze środków alkoholowych 

kolonii z programem profilaktycznym 

dla dzieci zagrożonych alkoholizmem 

i przemocą 

 dobra współpraca instytucji gminnych 

na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 opracowywanie i realizowanie gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii 

oraz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie 

w rodzinie w gminie 

 brak w gminie organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie w rodzinie 

Szanse Zagrożenia 

 zwiększająca się świadomość społeczna, 

w tym dzieci i młodzieży,  

rodziców i nauczycieli, na temat 

problemów uzależnień i przemocy 

w rodzinie 

 dostępność szkoleń i doskonalenia 

zawodowego dla kadry pracującej 

z osobami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie 

 dostępność placówek leczenia 

uzależnień w powiecie 

 zwiększająca się liczba osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

 niedostateczna liczba miejsc w ramach 

stacjonarnego leczenia odwykowego; 

długie terminy oczekiwania  

na podjęcie leczenia odwykowego,  

co skutkuje relatywnie niską  

liczbą osób wyleczonych z uzależnień 

w gminie 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 
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 funkcjonowanie w Warmątowicach 

Domu „Kaczorownia”, prowadzonego 

przez Stowarzyszenie Pomocy 

Wzajemnej „Barka” 

 podejmowanie na szczeblu regionalnych 

działań służących ograniczeniu zjawiska 

agresji i przemocy w placówkach 

oświatowych 

 niezwiększająca się liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

wymagających umieszczenia 

w ośrodkach wsparcia oraz objęcia 

działaniami korekcyjno-edukacyjnymi 

 zagrożenie wykluczeniem społecznym 

wśród osób uzależnionych od alkoholu 

 zwiększająca się liczba rodzin 

wymagających interwencji 

z powodu przemocy w rodzinie 

 rosnąca liczba osób, w stosunku 

do których istnieje potrzeba podjęcia 

działań interdyscyplinarnych 

 istnienie stereotypów na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie 

 obojętność społeczeństwa na przemoc 

w rodzinie 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

 

Obszar: Starość i niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

 wysoki standard usług opiekuńczych 

świadczonych w gminie przez opiekunki 

domowe zatrudniane przez MGOPS 

 organizowanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 funkcjonowanie w gminie podmiotów 

działających na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, Stacji Opieki 

Caritas, Gabinetu Rehabilitacyjnego, 

Domu Opieki „SIEDLISKO” 

 podejmowanie działań prozdrowotnych 

wśród osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 odpowiadająca potrzebom 

osób starszych infrastruktura techniczna 

w gminie 

 niewystarczająca liczba pracowników 

świadczących opiekę i wsparcie osobom 

niepełnosprawnym 

 brak specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

 brak możliwości kontynuowania 

aktywności zawodowej przez osoby 

starsze 
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Szanse Zagrożenia 

 istnienie określonych standardów usług 

dla osób starszych 

 dostęp osób starszych do opieki 

geriatrycznej w gminie  

 informowanie osób starszych 

o przysługujących im prawach 

i dostępnych form pomocy 

 upowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

i informacji o wolnych miejscach pracy 

 dobra dostępność domów pomocy 

społecznej, w tym DPS-u w Strzelcach 

Opolskich i jego filii w Szymiszowie 

i Leśnicy oraz Domu Opieki „SIEDLISKO” 

w Staniszczach Wielkich 

 dostępność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Zawadzkiem; udział w nich 

niepełnosprawnych mieszkańców gminy 

i Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Strzelcach Opolskich 

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych 

(Caritas, Rodzina Kolpinga, Koło 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów – Klub Seniora 

w Kolonowskiem, Stowarzyszenia 

Odnowa Wsi); podejmowanie z nimi 

współpracy 

 obecność w gminie wolontariuszy 

mogących wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne w codziennym życiu 

 zwiększający się udział osób starszych 

w działaniach prozdrowotnych 

 rosnąca aktywność społeczna 

osób starszych 

 zwiększająca się liczba osób starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych 

w gminie 

 niewystarczająca opieka nad osobami 

starszymi ze strony rodziny 

 niski poziom życia osób starszych 

 rosnąca liczba osób wymagających usług 

opiekuńczych i umieszczenia w domach 

pomocy społecznej 

 występowanie zjawiska migracji 

osób młodych do większych jednostek 

administracyjnych i poza granicę kraju 

 istnienie w gminie barier utrudniających 

osobom niepełnosprawnym codzienne 

życie 

 niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających 

w regionie na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
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 dostępność środków finansowych 

na wsparcie dzieci niepełnosprawnych 

oraz rehabilitację osób 

niepełnosprawnych 

 brak zjawiska marginalizacji problemów 

i potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych  

 wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych  

 duży potencjał organizacji 

pozarządowych działających 

w regionie na rzecz osób starszych 

 

Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze wykwalifikowana, stale 

podnosząca kwalifikacje, kadra 

zatrudniona w MGOPS-ie 

 zapewnianie wsparcia ze strony 

asystenta rodziny 

 posiadanie wiedzy na temat problemów 

społecznych występujących w gminie, 

w tym opracowanej diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych 

 informowanie beneficjentów systemu 

pomocy społecznej o możliwościach 

uzyskania wsparcia 

 odpowiednia jakość obsługi klienta 

systemu pomocy społecznej 

 pozyskiwanie dodatkowych środków 

na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 podejmowanie współpracy 

z przedstawicielami kościołów 

i związków wyznaniowych 

 zbyt mała liczba pracowników socjalnych 

 niedostatecznie rozwinięta sieć 

placówek pomocy społecznej w gminie 

 niewielka liczba organizacji 

pozarządowych działających w gminie 

w obszarze polityki społecznej 
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Szanse Zagrożenia 

 dostępność szkoleń i doskonalenia 

zawodowego dla kadry MGOPS-u 

 świadomość roli i potrzeb sektora 

pomocy społecznej wśród władz gminy 

 zmieniający się na korzyść wizerunek 

pomocy społecznej 

 włączanie się przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania 

pomocowe  

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

polityki społecznej; podejmowanie 

z nimi współpracy  

 funkcjonowanie wolontariatu w gminie 

 zwiększająca się liczba beneficjentów 

systemu pomocy społecznej 

przypadających na jednego pracownika 

socjalnego 

 popadanie przez pracowników pomocy 

społecznej w rutynę i doznawanie przez 

nich syndromu wypalenia zawodowego 

 brak czasu na udzielenie profesjonalnej 

pomocy z powodu nadmiernej 

biurokracji 

 niespójność i nieklarowność przepisów 

prawnych 

 niewłaściwie finansowany system 

pomocy społecznej; niewystarczające 

środki finansowe na realizację 

wyznaczonych zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 stosunkowo niskie kryterium 

dochodowe w pomocy społecznej 

 niewielki udział mieszkańców gminy 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych  

 

15. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 

Kolonowskie, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 

którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich: 

 postępujące, mimo spadku w ostatnich latach bezrobocia, zjawisko ubożenia 

mieszkańców gminy, co wymaga kontynuowania działań na rzecz osób i rodzin 

znajdujących się w trudniej sytuacji bytowej, w tym pozostających bez pracy, m.in. 

poprzez zachęcanie ich do aktywnych postaw (praca socjalna, poradnictwo), udzielanie 

pomocy w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 

dalsze pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, wspieranie rozwoju 
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już istniejących podmiotów gospodarczych, lepsze wykorzystanie posiadanych przez 

gminę walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz poprawę stanu 

technicznego dostępnych w gminie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych, 

a w razie potrzeby ich poszerzenie; 

 zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczności lokalnej, a tym samym 

zwiększające ryzyko chorób i niepełnosprawności, co m.in. wymaga zwiększenia dostępu 

do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz opieki medycznej, a także rozwijania 

oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 

rozszerzenia wachlarza środowiskowych przedsięwzięć integracyjnych; 

 utrzymująca się liczba rodzin dysfunkcyjnych, w tym mających problemy w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co świadczy m.in. o potrzebie dalszego ich 

edukowania w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, poszerzenia dostępu 

do poradnictwa specjalistycznego i wsparcia ze strony asystenta rodziny oraz zwiększenia 

dostępności alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym 

placówek wsparcia dziennego; 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez zwiększenie liczby 

patroli policyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością, szczególnie 

w godzinach wieczornych i nocnych oraz kontynuowanie przedsięwzięć profilaktycznych, 

edukacyjnych i informacyjnych poświęconych przestępczości; 

 zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, m.in. poprzez kontynuowanie działań 

prozdrowotnych oraz zwiększenie dostępności specjalistycznych usług medycznych, 

w tym pomocy psychiatrycznej, neurologicznej i opieki geriatrycznej; 

 rosnąca skala problemów alkoholizmu i przemocy domowej, co powoduje m.in. 

konieczność zintensyfikowania prowadzonej działalności profilaktycznej, zwiększenia 

dostępności leczenia i wsparcia, w tym pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

psychospołecznej i prawnej, wspierania działań mających na celu utworzenie w gminie 

grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie oraz mieszkania 

chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie; 

 usprawnianie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności 

obywatelskiej, m.in. poprzez poszerzenie i doskonalenie służb społecznych, w razie 

potrzeby rozwijanie infrastruktury socjalnej, a także rozwijanie i wspieranie sektora 
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pozarządowego działającego w gminie w obszarze polityki społecznej, rozszerzanie z nim 

współpracy oraz propagowanie wolontariatu. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły 

do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków 

działań niezbędnych do podjęcia w latach 2015-2020. Wdrożenie zaplanowanych 

przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, 

zmniejszenia skali występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich 

skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 

1. Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia w gminie oraz wspieranie 

i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym: 

przeciwdziałanie ubóstwu, wspieranie osób dotkniętych bezrobociem i poszukujących 

pracy oraz zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności 

lokalnej. 

2. Poprawa kondycji rodzin, zapewnienie opieki i tworzenie warunków do rozwoju dzieci 

i młodzieży oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego: wspieranie rodzin 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie dzieciom 

i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia, opieki i oferty spędzania czasu 

wolnego, a także przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

3. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 

ochrony zdrowia, udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym zakresie. 

4. Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności 

obywatelskiej: profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych służb społecznych, rozwijanie 

i wspierania sektora pozarządowego w gminie oraz rozszerzanie z nim współpracy. 
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misją samorządu gminy Kolonowskie w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2015-2020 jest podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy poprzez 

zapewnienie im lepszych warunków do rozwoju, wspieranie rodzin, dzieci i młodzieży oraz 

skuteczne zapobieganie ekskluzji społecznej grup marginalizowanych. Wypełnienie tak 

sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych 

oraz kierunków działań. Zostały one przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, 

w których uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich 

finansowania oraz prognozę zmian. 

 

Cel  
strategiczny 1. 

Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia w gminie 
oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym 

Cele operacyjne: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu oraz wspieranie osób dotkniętych 
bezrobociem i poszukujących pracy. 

2. Zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu 
społeczności lokalnej. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami ubogimi i dotkniętymi 
bezrobociem, w tym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych. 

2. Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego 
do aktywnych postaw, promowanie wśród nich samopomocy, np. 
pomocy sąsiedzkiej oraz organizowanie na rzecz ubogich akcji 
charytatywnych. 

3. Wsparcie finansowe, rzeczowe (w tym w formie żywności), 
psychologiczne i prawne osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej; podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie 
gminy punktu wydawania posiłków. 

4. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców 
gminy – upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych 
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz organizowanie 
robót publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych 
i zatrudnienia socjalnego oraz udzielanie pomocy w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej. 

5. Kontynuowanie działań służących pozyskaniu inwestorów 
mogących utworzyć nowe miejsca pracy, m.in. dalsze promowanie 
gminy i jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, 
przygotowywanie i oferowanie terenów pod działalność 
gospodarczą, oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów. 
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6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw) oraz podmiotów ekonomii społecznej w gminie, 
np. spółdzielni socjalnych. 

7. Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. 
poprzez prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich 
w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także organizowanie 
wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego. 

8. Poprawa stanu technicznego zasobów mieszkań komunalnych 
i socjalnych w gminie, a w razie potrzeby ich powiększenie. 

9. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 
bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia 
finansowego i rzeczowego, zapewnienie dostępu do wsparcia 
psychologicznego i prawnego, a w razie potrzeby opracowywanie 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 
zapewnienie schronienia. 

10. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów 
i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

11. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz bezrobotnych, ubogich i bezdomnych oraz z Kościołem. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia 
w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym, w razie 
potrzeby uruchomienie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego 
dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie 
imprez środowiskowych, wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych, 
m.in. w ramach funkcjonującego w gminie klubu seniora. 

5. Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu aktywności osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz wykorzystujących ich potencjał. 

6. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy: 
likwidacji barier, zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego 
zatrudnienia. 

7. Zapewnienie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie. 
8. Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych, w tym z zakładami opieki zdrowotnej, Stacją 
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Opieki i Gabinetem Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Opolskiej, 
Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów – Klub Seniora 
w Kolonowskiem, ośrodkami wsparcia, w tym Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Strzelcach Opolskich, domami pomocy 
społecznej, w tym z Domem Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich i jego filiami w Szymiszowie i Leśnicy, Domem Opieki 
„Siedlisko” w Staniszczach Wielkich oraz Warsztatami Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem. 

9. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze 
i niepełnosprawne w codziennym życiu. 

Czas realizacji Lata 2015-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Kolonowskiego, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe 
szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, 
jednostki sportowo-rekreacyjne. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, placówki ponadgimnazjalne poza gminą, 
inwestorzy, pracodawcy, w tym lokalni przedsiębiorcy, noclegownie 
i schroniska spoza gminy, instytucje rządowe, placówki ochrony 
zdrowia, placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, w tym Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, ośrodki wsparcia, w tym 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, domy 
pomocy społecznej, w tym Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich oraz jego filie w Szymiszowie i Leśnicy, organizacje 
pozarządowe, w tym Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki 
i Gabinet Rehabilitacyjny w Kolonowskiem, Koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolonowskiem, Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów – Klub Seniora w Kolonowskiem, Kościół, 
społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

 usamodzielnienie części dotychczasowych beneficjentów systemu 
pomocy społecznej, 

 wzrost aktywności gospodarczej w gminie, 
 większa aktywność zawodowa mieszkańców gminy, 
 poprawa warunków ekonomicznych osób zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa socjalnego, 
 lepszy stan i łatwiejsza dostępność mieszkań dla osób o niskim 

statusie materialnym, 
 efektywniejszy udział seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, 
 wyższy standard świadczonych usług, 
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 lepsza jakość funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 
w środowisku zamieszkania, 

 wzrost liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

 

Cel  
strategiczny 2. 

Poprawa kondycji rodzin, zapewnienie opieki  
i tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży  

oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego 

Cele operacyjne: 

1. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
odpowiedniego dostępu do kształcenia, opieki i oferty spędzania 
czasu wolnego. 

2. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 
z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

2. Zatrudnianie asystentów rodziny oraz, w razie potrzeby, 
ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
organizowanie dla nich szkoleń. 

3. Edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich oraz umiejętnego gospodarowania budżetem 
domowym, m.in. przez pracowników MGOPS-u, placówek 
oświatowych, asystentów rodziny. 

4. Udzielanie przez MGOPS pomocy rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej w formie świadczeń pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznego. 

5. Zapewnienie rodzinom (w tym rodzinom z dziećmi dotkniętymi 
niepełnosprawnością) oraz osobom samotnie wychowujących 
dzieci szerszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, prawnego), terapii 
rodzinnej i mediacji, m.in. w ramach działającego przy MGOPS-ie 
Punktu Konsultacyjnego. 

6. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców zmagających się 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziców samotnych 
oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

7. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, 
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci. 

8. W razie potrzeby zwiększenie w gminie dostępności opieki 
przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3. 

9. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy; 
rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży 
spędzanie czasu wolnego, organizowanie wypoczynku letniego 
i zimowego (kolonie, obozy). 
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10. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym Świetlicy opiekuńczej w Kolonowskiem oraz 
świetlic wiejskich w Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych 
i Spóroku. 

11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie 
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie 
stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. 

12. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz 
rodziny i dziecka (np. Karty Dużej Rodziny), w tym 
współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

13. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka 
w mieście poprzez stałą współpracę placówek oświatowych 
i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 
Policji, Sądu Rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji 
pozarządowych i Kościoła. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

2. Zintensyfikowanie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród 
dzieci i młodzieży, m.in. opracowywanie i realizowanie programów 
w placówkach oświatowych i włączanie w ich realizację policjantów. 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie; 
zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych w miejscach najbardziej 
zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach wieczornych 
i nocnych. 

4. Kontynuowanie przez samorząd gminy i jej mieszkańców 
współpracy z Policją, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym, 
kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 
przeciwdziałania przestępczości. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. 
poprzez remont ulic i dróg gminnych, budowę przejść dla pieszych, 
oświetlenia i miejsc parkingowych, organizację dowozu dzieci do 
szkół. 

Czas realizacji Lata 2015-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Kolonowskiego, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki przedszkolne 
i oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, 
placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym Świetlice 
w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku. 
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Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich, szkoły ponadgimnazjalne poza gminą, Klub 
dziecięcy, placówki ochrony zdrowia, specjaliści, instytucje rządowe, 
Policja, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, 
organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 spadek liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
 poszerzenie wiedzy nt. właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 
 zwiększenie dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie 

wychowujących dzieci, 
 łatwiejszy dostęp do opieki dla dzieci do lat 3. oraz w wieku 

przedszkolnym, 
 zróżnicowanie form spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby 

dzieci i młodzieży z nich korzystających, 
 zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci 

mających problemy w nauce, 
 poszerzenie wiedzy mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, 

w zakresie przestępczości i jej skutków, 
 spadek przestępczości, w tym wśród nieletnich, 
 zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. 

 

Cel  
strategiczny 3. 

Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz wsparcia 
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

Cele operacyjne: 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
2. Udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym 
zakresie. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Prowadzenie promocji i profilaktyki zdrowia. 
2. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do specjalistycznych 

usług medycznych, w tym pomocy psychiatrycznej, neurologicznej 
i opieki geriatrycznej. 

3. Kontynuowanie współpracy z działającymi na terenie gminy Stacją 
Opieki i Gabinetem Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Opolskiej. 

4. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie 
i realizowanie programów zdrowotnych. 

5. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu 
zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz ich skutkami. 

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego. 
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Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy, w tym terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej, dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in. poprzez rozszerzenie 
oferty działającego w gminie Punktu Konsultacyjnego i zacieśnienie 
współpracy z placówkami leczenia uzależnień w powiecie. 

2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego 
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, m.in. w ramach działającego 
w gminie Punktu Konsultacyjnego. 

3. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie działań mających na celu utworzenie w gminie grup 
wsparcia dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. 

5. Kontynuowanie działalności i rozwijanie oferty funkcjonujących 
w gminie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

6. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

7. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

8. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie mieszkania 
chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie, a w razie konieczności 
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 
w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie sprawców przemocy do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

9. Rozszerzanie i podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
m.in. ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz 
Strzeleckim Klubem Abstynenta w Strzelcach Opolskich. 

Czas realizacji Lata 2015-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Kolonowskiego, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki 
przedszkolne i oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, 
placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym Świetlice 
w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku. 

Partnerzy 
w realizacji 

Szkoły ponadgimnazjalne poza gminą, placówki ochrony zdrowia, placówki 
leczenia uzależnień, w tym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Cyprian-Med” Centrum Neuropsychiatrii, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Strzelcach Opolskich, Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Neuro-Med” S.C. Poradnia 
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Zdrowia Psychicznego w Strzelcach Opolskich, ośrodki wsparcia, 
Poradnia Rodzinna Dom Pielgrzyma w Górze Świętej Anny, specjaliści, 
grupy samopomocowe, instytucje rządowe, Policja, Prokuratura 
Rejonowa, Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje 
pozarządowe, w tym Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki i Gabinet 
Rehabilitacyjny w Kolonowskiem, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Barka” i Strzelecki Klub Abstynenta w Strzelcach Opolskich, Kościół, 
społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, 
organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, uzależnień oraz zdrowego trybu życia, 

 lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej, oraz 
wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 

 zmniejszenie liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

 

Cel  
strategiczny 4. 

Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej 
oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej 

Cele operacyjne: 
1. Profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych służb społecznych. 
2. Rozwijanie i wspieranie sektora pozarządowego w gminie oraz 

rozszerzanie z nim współpracy. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Stałe doskonalenie umiejętności przez kadrę MGOPS-u, m.in. 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

2. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych do poziomu zgodnego 
z ustawą o pomocy społecznej. 

3. Zatrudnianie asystentów rodziny. 
4. W razie potrzeby i możliwości rozszerzenie infrastruktury socjalnej 

w gminie. 
5. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących 

podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 
6. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji 

o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 
pomocowych, m.in. poprzez rozwijanie strony internetowej  
MGOPS-u. 

7. Opracowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych 
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych 
przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów społecznych; samoorganizowania się, 
samopomocy oraz tworzenia organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnej. 
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3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
4. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających 

i istniejących organizacji pozarządowych, promowanie ich 
działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy 
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż 
budżet samorządu źródeł finansowania. 

5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy 
do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania 
problemów społecznych. 

Czas realizacji Lata 2015-2020. 

Realizatorzy 
Burmistrz Kolonowskiego, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne jednostki 
organizacyjne gminy. 

Partnerzy 
w realizacji 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, instytucje rządowe, 
organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 większe kompetencje kadr pomocy społecznej, 
 większa kadra pomocy społecznej oraz wyższa skuteczność i jakość 

świadczonego wsparcia, 
 rozwój aktywności społeczności lokalnej, 
 zwiększenie liczby inicjatyw społecznych, 
 szerszy sektor pozarządowy oraz większa efektywność współpracy 

z należącymi do niego organizacjami. 
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IV. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015-

2020 będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych 

– posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące 

w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów (poniżej 

zaprezentowano propozycje projektów przygotowanych w trakcie prac nad strategią przez 

przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w gminie), które będą zgodne z przyjętymi 

w dokumencie kierunkami działań.  

Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą 

być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i, w zależności od charakteru, 

realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych. 

 

Projekt 1. 

nazwa projektu Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kolonowskiem. 

wnioskodawca projektu Gmina Kolonowskie. 

cele projektu 
 zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych,  
 zwiększenie poziomu edukacji przedszkolnej. 

beneficjenci projektu Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Kolonowskie. 
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Projekt 2. 

nazwa projektu Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Kolonowskie. 

wnioskodawca projektu Gmina Kolonowskie. 

partnerzy w realizacji projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

cele projektu 
Zapewnienie schronienia mieszkańcom gminy w przypadku 
sytuacji kryzysowej, zdarzeń losowych i przemocy w rodzinie. 

beneficjenci projektu 

 rodziny z terenu gminy dotknięte przemocą w sytuacji 
zagrożenia życia, 

 osoby pozbawione mieszkania w wyniku zdarzenia 
losowego. 
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V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 110 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015-2020 

będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. Sformułowane 

w dokumencie kierunki działań będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz 

partnerów w realizacji, w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. 

Poniższa tabela przedstawia ramy finansowe strategii, które obejmują szacunkową wielkość 

wydatków planowanych w budżecie gminy na jej realizację w kolejnych latach. 

 

Tabela 15. Ramy finansowe strategii w latach 2015-2020* 
 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

2.500.000 3.010.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 
 

*środki finansowe planowane w budżecie gminy na realizację strategii. 
 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Strategii będą ujmowane w uchwałach 

budżetowych Rady Miejskiej w Kolonowskiem na kolejne lata realizacji Strategii. 

Źródłami finansowania Strategii będą: środki budżetu gminy oraz środki funduszy 

zewnętrznych, w tym rządowych, pozarządowych, programów celowych i funduszy unijnych. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu 

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie 

prowadzony przez podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, 

które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 
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oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 

W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, 

Burmistrz Kolonowskiego może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą 

przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym 

pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej 

oraz w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej 

realizacji.  

Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co 

oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony 

o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji 

zapisów strategicznych. 

 

Cel strategiczny 1.: 

 liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą socjalną, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa, bezrobocia i bezdomności, 

 wielkość stopy bezrobocia, 

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

 liczba nowych inwestorów, 

 liczba podmiotów gospodarczych, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych i socjalnych oraz liczba nowych tego 

typu mieszkań, 

 liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, 
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 liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 

społecznym, 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba seniorów i osób niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy 

społecznej, 

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 liczba osób korzystających z klubu seniora, 

 liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery, 

 liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 liczba klas integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających, 

 liczba osób z gminy objętych wsparciem w ramach w ramach środowiskowego domu 

samopomocy, 

 liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających 

z warsztatów terapii zajęciowej, 

 liczba osób objętych wsparciem w ramach Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas, 

 liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Cel strategiczny 2.: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba rodzin objętych wsparciem w formie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w formie dodatków 

mieszkaniowych i energetycznego, 

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, 

 liczba osób objętych wsparciem w ramach punktu konsultacyjnego, 

 liczba grup wsparcia oraz liczba osób objętych w ich ramach pomocą, 

 liczba dzieci objętych opieką przedszkolną, 

 liczba dzieci do lat 3. objętych opieką, 
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 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi, 

 liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych na temat przestępczości i jej skutków, 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, w tym przez nieletnich, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

Cel strategiczny 3.: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba osób objętych wsparciem w ramach Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych pomocą w ramach punktu konsultacyjnego, 

 liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w i ich ramach wsparciem, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego, 

 liczba osób korzystających z mieszkania chronionego, 

 liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia, 

 liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 
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Cel strategiczny 4.: 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

 liczba pracowników MGOPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych, 

 liczba asystentów rodziny, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

 liczba wolontariuszy. 
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