
UCHWAŁA NR XXII/237/2020 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 
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Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1876), 

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Radzionkowie na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 1



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNA STRATEGIA  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W RADZIONKOWIE NA LATA 2021-2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Radzionków, 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/237/2020

Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 listopada 2020 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 1



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

3 | S t r o n a  
 

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE ………………………………………………………………………….…     5 

1. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII ……………………………….. 6 

1.1 Podstawy prawne opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych …………………………………………………………………………… 

 

6 

1.2. Uwarunkowania strategiczne i programowe …………………………………………… 7 

1.2.1 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu ………………………………………………… 

 

8 

1.2.2 Strategia Rozwoju Kraju do 2030 ……………………………………………………… 9 

1.2.3 Polityka energetyczna Polski do 2030 ………………………………………………… 10 

1.2.4 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska                     

i gospodarki wodnej  …………………………………………………………………… 

 

11 

1.2.5 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 .......... 12 

1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ………... 13 

1.2.7 Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 …………….. 14 

1.2.8 Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 …………………… 15 

1.2.9 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie 

śląskim na lata 2016-2020 ……………………………………………………………… 

 

16 

1.2.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 

2016-2025 ………………………………………………………………………………. 

 

17 

1.2.11 Strategia Rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025 …………………………….. 19 

2. METODOLOGIA ……………………………………………………………………... 19 

3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA RADZIONKÓW ………………………………. 21 

3.1 Położenie i podział administracyjny ……………………………………………………. 21 

3.2 Sytuacja demograficzna ………………………………………........................................ 21 

3.3 Gospodarka i sytuacja na rynku pracy ………………………………………………….. 24 

3.4 Zasoby i warunki mieszkaniowe ………………………………………………………... 27 

3.5 Edukacja i wychowanie ………………………………………………………………… 29 

3.6 Kultura, sport i rekreacja ……………………………………………………………….. 32 

3.7 Ochrona zdrowia ………………………………………………………………………... 33 

3.8 Bezpieczeństwo publiczne ……………………………………………………………… 35 

3.9 Pomoc społeczna ………………………………………………………………………... 36 

3.10 Sektor pozarządowy …………………………………………………………………….. 47 

4. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W UJĘCIU BADANIA 

ANKIETOWEGO …………………………………………………………………….. 

 

48 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 2



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

4 | S t r o n a  
 

4.1 Analiza SWOT ………………………………………………………………………….. 70 

4.2 Wnioski z diagnozy ……………………………………………………………………... 73 

5. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ …………………………………………….. 74 

6. RAMY FINANSOWE STRATEGII …………………………………………………. 86 

7.  WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII ……………. 87 

8. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM STRATEGIĄ .………………… 88 

Załącznik nr 1. Wzór kwestionariusza ankiety ……………………………………………………   90 

Spis tabel ……………………………………………………………………………….…………  103 

Spis wykresów ……………………………………………………….…………………………… 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 3



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

5 | S t r o n a  
 

WPROWADZENIE  

 Polityka społeczna to działalność państwa i innych podmiotów w dziedzinie kształtowania 

warunków życia i pracy ludzi, pożądanych stosunków społecznych, mająca na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu oraz zapewnienie ładu społecznego. 

Jako dziedzina działalności państwa może być realizowana przez różne polityki szczegółowe, np. 

politykę zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, zatrudnienia, rodzinną, mieszkaniową, 

socjalną, służące efektywnemu i sprawiedliwemu zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.  

 Funkcjonowanie polityki społecznej w gminie oparte na długofalowym planowaniu 

i przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych. Pozwala na zintegrowanie i skoordynowanie działań różnych instytucji i podmiotów 

działających w obszarze polityki społecznej (jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, 

podmiotów polityki społecznej, gospodarki, rynku pracy i zatrudnienia, organizacji pozarządowych 

i innych). Jednym z podstawowych narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania 

problemów społecznych, która zgodnie z obowiązującym stanem prawnym powinna zawierać 

w szczególności:  

• diagnozę sytuacji społecznej, 

• prognozę zmian w zakresie objętym strategią 

oraz określać: 

• cele strategiczne projektowanych zmian, 

• kierunki niezbędnych działań, 

• sposób realizacji strategii i jej ramy finansowe, 

• wskaźniki realizacji działań. 

   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 jest 

dokumentem ukierunkowanym na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie 

rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków 

zdiagnozowanych problemów społecznych. Strategia wskazuje na obszary problemowe, priorytetowe 

kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. Projektowane działania służą 

zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji przyczyn, 

a w przypadku wystąpienia problemów – szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych 

interwencji społecznych.  

 Opracowanie Strategii to część teoretyczna procesu, który należy uzupełnić praktyką 

i działaniem. Niezmiernie istotna jest tutaj współpraca nas wszystkich, nie ma bowiem możliwości 

minimalizowania i rozwiązywania problemów społecznych bez udziału gminnych zasobów 

instytucjonalnych, aktywności lokalnej społeczności, w tym osób objętych oddziaływaniem instytucji 

pomocowych udzielających wsparcia, lokalnych polityków, działaczy czy przedstawicieli organizacji 
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pozarządowych. Równocześnie niemożliwa jest jej realizacja i skuteczność bez skoordynowanej 

współpracy, woli i determinacji w pozyskiwaniu środków finansowych. 

 

1. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII. 

1.1. Podstawy prawne opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Podstawę prawną opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi 

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (teks jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 1876). 

Zgodnie z przywołaną Ustawą, przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 

obowiązkiem każdej gminy, co wynika z art. 16b ust. 1, który stanowi: „Gmina i powiat opracowują 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie 

polityki społecznej” oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

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

szczególnego ryzyka”. Do ważniejszych aktów prawnych regulujących treść Strategii oraz 

wpływających na jej realizację należą również:  

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 713 

z późn.zm.), 

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

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2020r. poz. 821), 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 

111), 

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

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2020r. poz. 218 z późn.zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 

852 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst. jedn.: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1409), 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 

176), 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn.: Dz.U.  z 2019r. 

poz. 2407), 

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

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 1398 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2020r., poz. 266 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., 

poz. 685), 

• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 295 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na 

wynajem, mieszkań chronionych, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 

pomieszczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 508), 

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

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 611), 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 

2133),  

• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1348), 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2020r., poz. 1329), 

• ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 1057),  

• ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 1327), 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 910), 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 869 

z późn. zm.). 

 

1.2 Uwarunkowania strategiczne i programowe. 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-

2030 koresponduje z kluczowymi dokumentami strategicznymi i programowymi, funkcjonującymi na 

poziomie europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Należą do nich m.in.:  

• Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 

• Strategia Rozwoju Kraju do 2030,  
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• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

• Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej,  

• Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

• Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, 

• Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, 

• Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 

2016-2020, 

• Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022, 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-

2025, 

• Strategia Rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025, 

Poniżej przedstawiono w ogólnym zarysie cele oraz priorytetowe kierunki i obszary działań ujęte 

w poszczególnych dokumentach strategicznych.  

  

1.2.1 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. 

Strategia Europa 2020 określa możliwości wzrostu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej 

założone do 2020 r. Wdrożeniem jej zapisów na terytorium Rzeczpospolitej zajmuje się Minister 

Rozwoju. Strategia podkreśla potrzebę wspólnego działania państw Unii Europejskiej na rzecz 

wychodzenia z kryzysu, wprowadzania reform związanych z globalizacją, starzeniem się społeczeństw 

i rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów. W celu realizacji tych założeń 

zaproponowano następujące priorytety: 

• wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

• wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki 

konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów, 

• wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie 

gospodarki z wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. 

Moment kryzysu, zauważonego w którymkolwiek z obszarów życia jest kluczowym do 

zaplanowania, skoordynowania i wdrożenia zmian mających na celu niwelowanie negatywnych jego 

skutków oraz ograniczanie dalszych szkód.  Tworzenie planu naprawczego jest o tyle trudne, iż skupia 

w sobie konieczność połączenia w równoczesnym działaniu podmioty różnych obszarów 

i podobszarów życia i funkcjonowania gospodarczego, zdrowotnego, społecznego, ekonomicznego 
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i wielu innych. Dla ułatwienia, wyznacza się strategiczne cele, do których osiągnięcia dąży się 

poprzez realizację ścieżki celów operacyjnych.  

Strategia traktuje o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zmiany ekologiczne, społeczne, 

demograficzne i inne, a którym należy zacząć przeciwdziałać. Zatem, aby móc działać skutecznie na 

poziomie lokalnym, trzeba szukać odniesień do wytycznych globalnych, tak, by proponowane cele 

można było równolegle realizować. Wzmocnienie poszczególnych regionów korzystnie wpływa na 

wzmocnienie całego obszaru, kraju a nawet i kontynentu. 

 

1.2.2 Strategia Rozwoju Kraju do 2030. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to 

dokument o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, określający główne trendy, wyzwania 

i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis nowego projektu 

cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku. 

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Wyodrębniono w nim trzy 

obszary strategiczne, w których określone zostały strategiczne cele rozwojowe, uzupełnione 

sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Kierunki interwencji podzielono na osiem części. Są to:  

I. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: Innowacyjność gospodarki 

i kreatywność indywidualna, Polska Cyfrowa, Kapitał ludzki, Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko. 

II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny, 

Transport. 

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny, Sprawne państwo. 

 Obszar pierwszy to zagadnienia związane z pobudzaniem innowacyjności, efektywności 

gospodarki i kreatywności ludzi. Przede wszystkim dotyczą edukacji – od wczesnej opieki 

przedszkolnej, po szkolnictwo wyższe i procesy uczenia się przez całe życie, a także badań i nauki – 

w tym powiązań między nauką i gospodarką. To konieczność przyspieszenia w Polsce przemian 

technologicznych, co zwiększy szanse rozwoju obszarów peryferyjnych przyczyniając się do 

równoważenia terytorialnego rozwoju. Obszar obejmuje opis tych celów i kierunków interwencji, 

które są powiązane z systemem ochrony zdrowia oraz zapewnieniem spójności społecznej. To również 

szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ograniczenie wykorzystania węgla oraz 

dbałość o stan środowiska w Polsce.  

Drugi obszar podkreśla istotność równomiernego rozwoju regionalnego. Wskazuje na szansę 

związaną z nowym rozumieniem europejskiej polityki spójności, jako narzędzia służącego rozwojowi 
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regionalnemu oraz na system transportowy jako klucz – techniczny – do zapewnienia dostępności, 

spójności oraz rozwoju poszczególnych regionów.   

Trzeci obszar strategiczny to kierunki interwencji służące poprawie jakości kompetencji 

społecznych i obywatelskich Polaków (zwiększeniu zdolności do współpracy), wzrostowi aktywności 

i partycypacji obywatelskiej, aktywności kulturalnej oraz wzmacnianiu potencjału kreatywnego Polski 

– przemysłów kulturowych i kreatywnych. To zapewnienie swobody obywatelom i samorządom 

terytorialnym, dobra współpraca administracji rządowej z nimi, deregulacja sprzyjająca postawom 

przedsiębiorczym i kreatywnym oraz zapewnienie wysokiej jakości stanowionego prawa. 

 

1.2.3 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Polska, ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów 

w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane 

zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. 

W związku z powyższymi założeniami, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

• poprawa efektywności energetycznej, 

• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 

• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa 

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się 

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu, 

a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. 

Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie 

biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej. 

 Do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej należy zaliczyć: 

• Regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo energetycznego oraz 

ustanawiające standardy techniczne, 

• Efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa, w ramach posiadanych kompetencji, nadzoru 

właścicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej, 
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• Bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na weryfikacji 

i zatwierdzaniu wysokości taryf oraz zastosowanie analizy typu benchmarking w zakresie 

energetycznych rynków regulowanych, 

• Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia 

podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie są komercyjnie 

opłacalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi i zwolnienia podatkowe), 

• Bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podejmowanie 

działań interwencyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 

• Działania na forum Unii Europejskiej, w szczególności prowadzące do tworzenia polityki 

energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony środowiska, tak aby 

uwzględniały one uwarunkowania polskiej energetyki i prowadziły do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, 

• Aktywne członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 

• Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające priorytety polityki 

energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno – prywatnego, 

• Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów polityki 

energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz 

planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 

• Działania informacyjne, prowadzone poprzez organy rządowe i współpracujące instytucje 

badawczo-rozwojowe, 

• Wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych dla kraju 

projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe). 

 

1.2.4 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej.  

Kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym i kulturowym jest środowisko, w tym jego kondycja, różnorodność 

i zasobność. Środowisko kształtuje warunki życia ludzi i przyrody ożywionej, dostarcza wodę, 

pożywienie, energię i wiele innych zasobów naturalnych. Jakość i walory poszczególnych 

komponentów środowiska silnie wpływają na zdrowie ludzi i komfort życia. Efektywny sposób 

wykorzystania środowiska przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej determinuje 

możliwości wypełniania przez państwo zadań, w tym zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych 

społeczeństwa.  
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Celem głównym Polityki ekologicznej państwa 2030 jest rozwój potencjału środowiska na 

rzecz obywateli i przedsiębiorców. Celem szczegółowym są najważniejsze trendy w obszarze 

środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska, 

z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. 

Realizacja celów środowiskowych będzie wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji 

ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska tzw. rozwijanie 

kompetencji, umiejętności i postaw ekologicznych społeczeństwa oraz poprawę zarządzania ochroną 

środowiska w Polsce. Cele szczegółowe będą realizowane przez takie kierunki interwencji jak: 

• zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

• likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

• przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej, 

• zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu 

różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

• wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

• gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa, 

• wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT, 

polegających określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych, 

• przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

• edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 

• usprawnianie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości 

powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu.  

 

1.2.5 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

 Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz instytucjonalnych odpowiedzi na nie mają 

charakter wielowymiarowy. Jest to zjawisko wysoce złożone. Podstawowym problemem jest 

niezdolność gospodarstw domowych do pokrywania wydatków związanych z podstawowymi 

potrzebami ich członków w wymiarach biologicznym i społecznym, zobowiązaniami z przeszłości 
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(spłacanie zaległości i długów) i przynajmniej minimalnymi oszczędnościami (zabezpieczenie w razie 

nagłych i nieprzewidzianych wydatków).  Aby ten problem minimalizować, należy oddziaływać na 

warunki, w jakich funkcjonują gospodarstwa domowe, aby mogły one podejmować dobra dla siebie 

i społeczeństwa decyzje o inwestowaniu w swój potencjał zatrudnieniowy i zarobkowy. Wobec 

powyższego Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 jest 

wyznacznikiem kierunków priorytetów i działań, wskazuje cele i kierunki przeciwdziałania ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu. Celem Programu jest utrzymanie zmniejszenia się liczby osób ubogich 

oraz redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego. W Programie określono następujące priorytety 

i działania: 

I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

II. Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych na rzecz dzieci 

i młodzieży. 

III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej. 

IV. Bezpieczeństwo i aktywność osób starszych. 

V. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności. 

VI. Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej. 

 

1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został 

opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, z myślą o całym regionie śląskim – 

obszarem w swej strukturze o specyficznej charakterystyce i uwarunkowaniach, bezpośrednio 

wpływających na jego mieszkańców i ich styl życia. 

Ważnym uwarunkowaniem regionu jest fakt, iż województwo śląskie jest obszarem o dużej 

koncentracji ludności (region zamieszkuje 4,63mln osób, co daje 2. miejsce w kraju), o najwyższej 

w kraju gęstości zaludnienia oraz najwyższym wskaźniku urbanizacji (77,7% ludności miejskiej). 

Jednocześnie jest regionem, przed którym stoją poważne wyzwania związane z negatywnymi 

procesami i prognozami oraz zmianami strukturalnymi, wynikającymi z dalszej restrukturyzacji 

gospodarki regionu. Województwo śląskie jest także regionem o dużym potencjale gospodarczym (2. 

miejsce w kraju w zakresie udziału w tworzeniu PKB) oraz badawczym (drugi co do wielkości 

ośrodek badawczy kraju), ale równocześnie o słabnącej dynamice wzrostu. Należy wspomnieć 

również o uwarunkowaniach przestrzennych oraz środowiskowych wynikających z wysokiego stopnia 

uprzemysłowienia regionu. Województwo śląskie jest obszarem o znacznej degradacji terenu, 

w szczególności na obszarach o długotrwałej działalności przemysłów silnie wpływających na 

środowisko i przestrzeń. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym i poprzemysłowym oraz 

rewitalizacja przestrzeni miast jest poważnym wyzwaniem rozwojowym tego obszaru. 
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Działania podejmowane przez podmioty sektora publicznego na różnych szczeblach, w dużej 

mierze koncentrują się na niwelowaniu skali i konsekwencji bezrobocia i wykluczenia z rynku pracy. 

Województwo Śląskie, jak podają dane statystyczne, jest regionem o stosunkowo niskim odsetku 

bezrobocia w skali kraju, jednak uwarunkowania geo-demograficzne, znacznie utrudniają wejście lub 

powrót na rynek pracy osobom zagrożonym lub już wykluczonym społecznie. Stąd też tak duży 

akcent kładziony jest na włączenie społeczne, zarówno w kontekście zwiększania kompetencji 

zawodowych, ale również i społecznych poprzez różnego rodzaju szkolenia, działania edukacyjne, 

wdrażające do czynnego udziału w lokalnej społeczności, czy w końcu na pożytek regionu i kraju. 

Omawiamy Program Operacyjny traktuje o ważnych dla społeczności lokalnych tematach, 

których funkcjonowanie można by poprawić wdrażając rozwiązania o charakterze infrastrukturalnym 

jak i społecznym, tak by zachować równowagę pomiędzy tymi obszarami. Do newralgicznych 

elementów omawianego Programu Operacyjnego należą m. in.: 

• Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 

• Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 

• Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami, 

• Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej, 

• Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 

• Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, 

• Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

 

1.2.7 Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. 

Głównym celem Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 jest 

poprawa warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Wśród priorytetów znajdują 

się:  

• Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji. 

• Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu aktywnej polityki społecznej. 

• Wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji 

społecznej. 

• Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

• Przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych. 

• Wspieranie działań na rzecz integracji systemu pomocy społecznej. Rozwój systemu 

ustawicznego kształcenia kadr pomocy społecznej. 
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Jako cele strategiczne przyjęto: 

1. Wzmocnienie polityki prorodzinnej. 

2. Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych. 

4. Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych. 

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

6. Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego. 

7. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

1.2.8 Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. 

 Zdrowie psychiczne to jeden z ważniejszych zasobów współczesnego społeczeństwa, zaś jego 

ochrona stanowi ważny obszar polityki zdrowotnej. Celem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie promocji 

zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa 

śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb. Program realizowany jest w dwóch obszarach, w których określono dwa 

cele szczegółowe: 

I. Promocja zdrowia psychicznego i poprawa kondycji psychicznej mieszkańców województwa 

śląskiego. 

II. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich 

potrzeb.  

W ramach pierwszego celu zaplanowane i realizowane działania skierowane są do różnych 

odbiorców:  

1. Działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wzmacniającego 

zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 

i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych. 

2. Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie 

narażeniu na stres, zapobieganie mobinngowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy 

życiem zawodowym i prywatnym 

3. Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grup ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z zaburzeniami depresyjnymi i osób po próbach samobójczych. 

4. Utrzymanie  w aktywności osób w wieku senioralnym. 

Drugi cel szczegółowy to zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
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w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałania ich dyskryminacji. W ramach w/w celu prowadzone są działania takie jak: 

1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Skoordynowanie dostępnych form opieki. 

 

1.2.9 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim 

          na lata 2016-2020. 

 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na 

lata 2016-2020 stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem głównym Programu jest integracja na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim. 

 Wśród działań podejmowanych w przedmiotowym zakresie można wymienić kilka obszarów 

horyzontalnych o podstawowym znaczeniu, wzajemnie się przenikających, zwłaszcza: 

▪ dążenie do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania 

problemów społecznych, 

▪ diagnozowanie problemów alkoholowych, 

▪ profilaktyka problemów alkoholowych, 

▪ leczenie uzależnienia i współuzależnienia, 

▪ wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym z problemem przemocy 

w rodzinie. 

Przyjęte do realizacji w ramach Programu cele oraz działania to przede wszystkim:  

1. Wspieranie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, realizowany poprzez m.in. wspieranie 

i współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym 

2. Współpraca na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec problemów 

alkoholowych poprzez inicjowanie i wspieranie kampanii informacyjnych i edukacyjnych na 

temat działania alkoholu na organizm człowieka oraz ryzyka szkód wynikających z jego 

spożywania, wspieranie przedsięwzięć promujących trzeźwość. 

3. Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie przemocy. Wpisują się tu działania o charakterze wspierającym rozwój 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m.in. programy 

profilaktyczne, socjoterapeutyczne, współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie (zwłaszcza wobec dzieci doświadczających przemocy) oraz współpraca 

z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Wzmocnienie kadr realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To przede wszystkim 

organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla osób realizujących zadania 

w obszarze profilaktyki, a także lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów 

medycznych w zakresie szkód zdrowotnych związanych z piciem alkoholu, oraz w zakresie 

diagnozy i wczesnej interwencji problemów alkoholowych oraz zjawiska przemocy.  

5. Wzmocnienie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego poprzez 

wspieranie, w tym finansowanie działalności pozaleczniczej wojewódzkiego ośrodka terapii 

uzależnienia i współuzależnienia oraz rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej 

i merytorycznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w powyższym obszarze.  

6. Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych. Działania obejmują m.in.: 

wspieranie przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 

po zakończeniu terapii odwykowej z uwzględnieniem osób przebywających lub 

opuszczających zakłady penitencjarne, w tym finansowanie centrów integracji społecznej.  

7. Badanie i monitorowanie problemów alkoholowych poprzez wspieranie i prowadzenie badań 

społecznych dotyczących problemów alkoholowych, wzorów konsumpcji alkoholu, 

upowszechnianie informacji o możliwości uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania 

problemów uzależnienia od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

województwa śląskiego.  

 

1.2.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 

           2016-2025. 

Podstawowym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 

Tarnogórskiego jest polityka społeczna, tj. bezpieczeństwo socjalne, ład społeczny, inwestycje 

w człowieka, życie rodzinne oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego wszystkim grupom 

społecznym. Strategia ma na celu wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, poprawę 

jej sytuacji oraz ochronę dzieci i młodzieży. Priorytetami w poszczególnych obszarach są: 

1. Wsparcie lokalnej społeczności: 

a)  Rozwój usług społecznych:  

▪ wspieranie procesu usamodzielnienia się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 

w tym pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienie, 
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▪ promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w formie szkoleń oraz 

warsztatów lub grup wsparcia dla rodziców, 

▪ profesjonalizacja świadczonych usług poprzez szkolenia, warsztaty, superwizje, kadry 

specjalistów, 

▪ rozwinięcie systemu interwencji kryzysowej, 

▪ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób wykluczonych, 

▪ rozwój i podnoszenie jakości usług w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz na 

Warsztatach Terapii Zajęciowej, 

▪ podnoszenie jakości w Domach Pomocy Społecznej 

b)  Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej: 

▪ współpraca z gminami w celu stabilizacji sytuacji życiowej dzieci, 

▪ wspieranie merytoryczne istniejących rodzin zastępczych.  

     c)  Organizowanie społeczności lokalnej 

▪ aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej 

2. Poprawa porządku publicznego i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu: 

     a)  Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu:  

▪ promowanie właściwych postaw społecznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 

▪ zwiększenie liczby patroli w okresie wakacyjnym. 

b) Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

▪ prowadzenie prelekcji w szkołach oraz przedszkolach na tematy związane z osobistym 

bezpieczeństwem,  

▪ realizowanie programów wychowawczych oraz edukacyjnych rozwijających wiedzę dzieci 

i młodzieży na temat otaczających je zagrożeń 

3. Sprawny system edukacji: 

     a) Rozwój oferty edukacyjnej: 

▪ modernizowanie oraz tworzenie nowych pracowni w szkołach, 

▪ dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy 

b) Rozwój infrastruktury szkolnej: 

▪ doposażenie placówek w niezbędne pomoce dydaktyczne, 

▪ likwidacja barier architektonicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat. 

4. Zdrowa społeczność lokalna ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych: 

     a)  Zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców: 

▪ opracowanie powiatowych programów profilaktycznych, 

▪ przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej profilaktyki zdrowotnej. 

b) Poprawa wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin: 
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▪ upowszechnianie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, 

▪ opracowanie programu zdrowia psychicznego. 

 

1.2.11 Strategia Rozwoju Miasta Radzionków 2014-2025 

Strategia Rozwoju Miasta Radzionków jest instrumentem kształtowania jego przyszłości. 

Wskazuje nie tylko kierunki działań władz miejskich, ale jest wyrazem dążeń mieszkańców miasta 

pragnących żyć w dobrych warunkach. Ich wola wyrażona jest przede wszystkim w wizji 

i priorytetach rozwoju, doprecyzowanych w celach strategicznych, kierunkach i działaniach. 

Priorytetowymi obszarami są:  

Priorytet I. : Inteligentna gospodarka,  

Priorytet II. : Przyjazna przestrzeń miejska, 

Priorytet III. : Wyróżniające miejsce zamieszkania. 

Uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby i preferencje mieszkańców miasta określone 

zostały następujące cele strategiczne, wpisujące się w wyszczególnione obszary priorytetowe: 

1. Zdynamizowanie i unowocześnienie działalności przedsiębiorstw. 

2. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych kapitału ludzkiego do wymogów nowoczesnej 

gospodarki. 

3. Stworzenie aktywnych przestrzeni publicznych miasta. 

4. Osiągnięcie lepszych warunków środowiskowych. 

5. Umacnianie śląskich wartości lokalnej społeczności. 

6. Poprawa dostępności do nowych i istniejących usług publicznych. 

 

2. METODOLOGIA 

Uzasadnieniem dla opracowania i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest konieczność zaplanowania zmian społecznych, które umożliwiłyby rozwój 

i zapewniły jak najlepszą jakość życia mieszkańcom. W treści dokumentu szczególne miejsce zajmują 

obszary i działania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.  

W trakcie prac nad dokumentem zapewniono aktywny udział przedstawicieli instytucji 

publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Powołano zespoły zadaniowe 

zaakceptowane przez Burmistrza Miasta, do których zostali zaproszeni przedstawiciele Rady 

Miasta, Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Zakładu Placówek 

Oświatowych, Centrum Kultury Karolinka, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a także 

przedstawiciele placówek służby zdrowia i organizacji pozarządowych. Proces konstruowania 

Strategii został podzielony na dwa etapy diagnozowanie i programowanie. 

W ramach etapu I – Diagnozowanie – poddano analizie dane pozyskane w ramach 

przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca badania ankietowego, wśród społeczności lokalnej, 
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analizę SWOT (słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń) oraz warsztaty problemowe, które 

odbyły się 5 sierpnia 2020 r. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do Strategii. Istotnymi źródłami 

informacji o problemach i potrzebach lokalnej społeczności były także: analizy dokumentów 

statystycznych udostępnionych przez lokalne instytucje, informacje zawarte w „Ocenie zasobów 

pomocy społecznej”, sporządzanej corocznie, zgodnie z treścią art.16a przywoływanej już ustawy 

o pomocy społecznej, dane statystyczne obrazujące  poziom życia mieszkańców i rozwój 

Radzionkowa, dostępne w Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego. Diagnoza problemów 

społecznych występujących na obszarze gminy Radzionków została sporządzona w oparciu o analizę 

danych w dziesięciu obszarach problemowych: 

1. Kultura i sztuka 

2. Oświata i edukacja 

3. Bezpieczeństwo publiczne 

4. Zdrowie publiczne 

5. Polityka społeczna / profilaktyka 

6. Gospodarka komunalna / ochrona środowiska 

7. Rynek pracy / przedsiębiorczość 

8. Infrastruktura 

9. Turystyka 

10. Rekreacja 

Uzupełnienie informacji o zasobach i możliwościach Gminy w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, stanowiły dane pozyskane w procesie monitorowania o oceny postępów 

w realizacji zadań zawartych w „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Radzionkowie na lata 2011-2020”, w której uwzględniono konieczność oceny stopnia realizacji 

zadań, efektach i rezultatach, w postaci raportu, składanego Radzie Gminy raz w roku w okresie 

wdrażania Strategii .   

Efektem pierwszego etapu prac była diagnoza sytuacji społecznej w Radzionkowie 

zawierająca  identyfikację podstawowych problemów i negatywnych zjawisk występujących na 

terenie miasta.  

W ramach etapu II – Programowanie - opracowano konstrukcję struktury celów strategicznych 

oraz działań niezbędnych do ich realizacji, koncepcję zarządzania strategią, jej ram finansowych oraz 

monitorowania i ewaluacji. W dokumencie Strategii określono cel główny, cele szczegółowe 

i działania zmierzające do rozwiązania lub zminimalizowania skutków problemów społecznych, 

zidentyfikowanych na terenie Gminy.  Prognoza zmian społecznych oparta została na szczegółowej 

analizie sytuacji społecznej mieszkańców Radzionkowa oraz badaniu obszarów problemowych. 

Analizie poddano też możliwości rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem 

istniejącej infrastruktury i potencjału społecznego jakim dysponuje Gmina.  
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3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA RADZIONKÓW. 

3.1  Położenie i podział administracyjny. 

  Radzionków to miejscowość położona w północnej części regionu górnośląskiego, na 

Wyżynie Śląskiej, charakteryzująca się dużą ilością zabudowy jednorodzinnej. W 1902 roku 

postawiono ratusz gminny, zaś ustrój miejski nadano gminie w 1951r. Rok 1975 to rok, w którym. 

Radzionków utracił swą samodzielność i został włączony do miasta Bytom. Z dniem 1 styczna 1998r., 

na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów ponownie nadano gminie Radzionków status miasta 

i powróciło ono na mapę Górnego Śląska i Polski. 

  Radzionków leży w powiecie Tarnowskie Góry. Bezpośrednio sąsiaduje z miastami: Bytom, 

Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i Świerklaniec. Powierzchnia gminy to 13,26 km2, co stanowi 

2,05% powierzchni powiatu oraz 0,11% powierzchni województwa śląskiego. Gęstość zaludnienia 

w gminie wynosi 1273 osoby, w powiecie 216 osób, natomiast w województwie śląskim 370 osób. 

 

3.2  Sytuacja demograficzna.  

Radzionków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 976, według stanu na 

dzień 31.12.2019r. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest stały spadek liczby ludności. Dane 

obrazuje poniższy wykres. 

Wykres nr 1 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystyczne Urzędu Miasta Radzionków 
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W 2019 roku, wśród wszystkich mieszkańców miasta 51,42% (8215 osób) stanowiły kobiety, 

zaś pozostałą część - 7761 osób (48,58%) - mężczyźni (wykres nr 2). Jak widać na wykresie rozkład 

ludności ze względu na płeć jest niemal równomierny. 

Wykres nr 2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Miasta Radzionków 

Liczba ludności gminy Radzionków w 2019 roku stanowiła 11,47% ludności powiatu oraz 

0,35% ludności województwa. Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 

średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Mieszkańcy Radzionkowa zawarli w 2019 roku 72 małżeństwa, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 

1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od 

wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 

mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od 

wartości dla kraju. 27,1% mieszkańców Radzionkowa jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 

3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy. Radzionków ma ujemny przyrost 

naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,84 na 1000 mieszkańców 

Radzionkowa.  

W 2019 roku urodziło się 149 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia 

waga noworodków to 3306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz 

mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Trudno dotrzeć do danych 

dotyczących śmiertelności mieszkańców Radzionkowa. Ogólne dane wskazują, że to choroby układu 
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krążenia i nowotworowe są najczęstszymi przyczynami zgonów. Zgony w przedziale 0-50 lat – 4 

osoby; 51-60 – 15 osób; 61-70 lat – 38 osób i powyżej 70 lat – 142 osoby.  

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku zarejestrowano 235 zameldowań 

w ruchu wewnętrznym oraz 198 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi 

dla Radzionkowa 37. W tym samym roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy natomiast nie 

odnotowano wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.  

Dokonując analizy struktury wieku ludności gminy wyróżniono jej trzy podstawowe 

kategorie, istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

1) ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku 0-18 lat 

2) ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety 19-60 lat ; mężczyźni 19-65 lat 

3) ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety powyżej 60 lat ; mężczyźni powyżej 65 lat. 

Dane objęte analizą przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 1. Struktura ludności Radzionkowa w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 

LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM: 0-18 LAT 

Ogółem 2908 2898 2862 

Kobiety 1423 1422 1399 

Mężczyźni 1485 1476 1463 

LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM: 19-60 LAT KOBIETY; 19-66 LAT MĘŻCZYŹNI 

Ogółem 9834 9699 9527 

Kobiety 4643 4568 4473 

Mężczyźni 5191 5131 5054 

LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM: KOBIETY POWYŻEJ 60 LAT;       

                                                                                   MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT 

Ogółem 3364 3471 3587 

Kobiety 2213 2276 2343 

Mężczyźni 1151 1195 1244 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Miasta Radzionków 

 Z powyższych danych wynika, że na przełomie lat 2017-2019 zmniejszyła się liczba osób 

poniżej 18 roku życia (brak zastępowalności). Podobnie kształtują się dane dotyczące mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Natomiast stale rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co 
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jednoznacznie świadczy o starzeniu się mieszkańców Radzionkowa, a w konsekwencji pojawianiu się 

nowych, bardzo istotnych problemów. Graficznie strukturę ludności ilustruje wykres nr 3. 

Wykres nr 3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Miasta Radzionków 

 

3.3 Gospodarka i sytuacja na rynku pracy. 

Radzionków posiada potencjał podmiotów życia społecznego, które w optymalny sposób 

wykorzystują własne zasoby i możliwości materialne oraz personalne niezbędne do rozwiązywania 

pojawiających się problemów. Rozwiązywanie problemów jest wypadkową kompleksowych działań 

podejmowanych przez podmioty działające na różnych szczeblach samorządu, a nie koncentruje się 

wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego mieszkańcom. Na terenie miasta 1092 

przedsiębiorców prowadzi swoją działalność, funkcjonuje i prężnie działa 47 organizacji 

pozarządowych. Założone cele realizowane są konsekwentnie i rzetelnie, a działania podejmowane 

przez różne instytucje przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców Radzionkowa, 

zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego oraz sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku liczba osób bezrobotnych w gminie Radzionków 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach wynosiła 252 osoby, w tym 

57,53% stanowiły kobiety, 42,47% mężczyźni. Tabela nr 2 przedstawia charakterystykę osób 

bezrobotnych z terenu Radzionkowa na przestrzeni trzech ostatnich trzech lat.  
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Tabela nr 2. Charakterystyka osób bezrobotnych w Radzionkowie w latach 2017-2019 

 

 Stan na dzień: 

 

31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

 
Ogółem 

w tym 

kobiety 
Ogółem 

w tym 

kobiety 
Ogółem        

w tym 

kobiety 

II. Liczba osób bezrobotnych ogółem  

     z tego: 
354 213 301 174 252 145 

1.  uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych 37 21 36 23 34 21 

2. 
 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu  

 pracy 
8 4 7 3 5 2 

3.  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 112 72 86 58 62 41 

4.  bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 72 50 60 45 41 30 

5. 
 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 

 urodzeniu dziecka 
X 53 X 47 X 36 

6. 
 osoby będące w szczególnej sytuacji na  

 rynku pracy w tym:   
297 178 245 145 203 115 

a)  bezrobotni do 30 roku życia 84 57 75 54 67 43 

  bezrobotni do 25 roku życia  45 31 33 21 32 16 

b)  bezrobotni długotrwale 203 127 159 93 129 77 

c)  bezrobotni powyżej 50 roku życia 105 45 88 35 67 20 

d) 
 bezrobotni korzystający ze świadczeń 

 z pomocy społecznej  
4 3 0 0 2 1 

e) 
 bezrobotni posiadający co najmniej jedno  

 dziecko do 6 roku życia  
42 42 42 40 33 33 

f) 
 bezrobotni posiadający co najmniej jedno 

 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 
1 1 2 2 1 1 

g)  bezrobotni niepełnosprawni  22 18 11 7 17 13 

 II. Liczba osób poszukujących pracy 13 4 6 0 3 1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach 

Z analizy danych wynika, że następuje stały spadek liczby osób bezrobotnych, wśród których 

na dzień 31.12.2019r. 51,19% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy kilka 

lub kilkanaście lat. Wśród ogólnej liczby osób zarejestrowanych w 2019 roku jedynie 13,49% 

bezrobotnych miało uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych. Obserwuje się na przełomie lat, że 

ponad połowę wszystkich osób zarejestrowanych stanowiły kobiety (wykres nr 4).  
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Wykres nr 4 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach 

Stopa bezrobocia wyrażająca stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo 

w 2019 roku w powiecie tarnogórskim była wyższa niż w województwie śląskim, lecz niższa niż 

w kraju. Dane szczegółowe w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 3. Liczba osób bezrobotnych i osób aktywnych zawodowo w latach 2017-2019 

 

  Stan na dzień: 

 

31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

 

OBSZAR 
Liczba osób 

bezrobotnych 

(w tys. os.) 

Liczba osób 

aktywnych 

zawodowo 

(w tys. os.) 

Liczba osób 

bezrobotnych 

(w tys. os.) 

Liczba osób 

aktywnych 

zawodowo 

(w tys. os.) 

Liczba osób 

bezrobotnych 

(w tys. os.) 

Liczba osób 

aktywnych 

zawodowo 

(w tys. os.) 

Powiat Tarnogórski  3,3 51,56 2,8 52,83 2,5 54,35 

Województwo Śląskie  94,7 1 821,15 80,1 1 862,79 66,5 1 847,22 

Kraj 1 081,7 16 389,39 968,9 16 705,17 866,4 16 661,54 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach 

Na terenie Radzionkowa realizowano kilkanaście programów z udziałem środków z Unii 

Europejskiej, budżetu państwa i własnych zasobów, dzięki którym wiele osób bezrobotnych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym zdobyło nowy zawód i kompetencje, skorzystało z różnych 

form wsparcia – podejmując pracę w nowych miejscach u przedsiębiorców bądź samodzielnie 

zakładając działalność gospodarczą. Zauważalna zmiana na rynku pracy przejawia się również 

w korzystaniu z różnych form aktywizacji osób pozostających bez pracy oferowanych przez 
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Powiatowy Urząd Pracy. Obecnie, obserwuje się trudności w pozyskaniu osób do prac społecznie 

użytecznych, interwencyjnych czy staży, ponieważ rynek pracy jest już bardziej nastawiony na 

pozyskanie określonych zasobów ludzkich, oferując im atrakcyjne wynagrodzenie. 

 

3.4 Zasoby i warunki mieszkaniowe. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z ogólnej liczby ludności (15 976) 842 osoby 

zamieszkiwały w gminnym zasobie mieszkaniowym. W porównaniu z rokiem 2018 ilość osób 

zamieszkałych w gminnym zasobie mieszkaniowym zmniejszyła się o 31 osób. 

Z danych Urzędu Miasta w Radzionkowie wynika, że w latach 2017-2019 liczba mieszkań 

komunalnych będących w zasobach gminy Radzionków była na podobnym poziomie. W 2019 roku 

w zasobach gminy było 350 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 15 982,30 m2, w tym: 

- 331 lokali komunalnych o powierzchni łącznej 15 088,39 m 2 w 32 budynkach gminnych, 

- 19 lokali gminnych o łącznej powierzchni 990,91 m2 w budynkach 5 wspólnot mieszkaniowych. 

Ponadto gmina Radzionków dysponowała 2 pomieszczeniami tymczasowymi o łącznej powierzchni 

użytkowej 28,02 m2 , usytuowanymi w 2 budynkach gminnych. 

 W związku ze zmianą przepisów w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2020r., 

poz.611), od dnia 21 kwietnia 2019 r. gmina nie wydziela ze swojego zasobu lokali socjalnych, 

a zawiera umowy najmu socjalnego na czas oznaczony. Dane dotyczące zasobów lokalowych 

przedstawia tabela nr 4. 

 

Tabela nr 4. Zasoby mieszkaniowe w Radzionkowie w latach 2017-2019 

I. Lokale mieszkalne ogółem 

w tym: 

350 

lokale socjalne wydzielone do 20 kwietnia 2019 r. 71 

lokale oddane w najem socjalny (umowy zawarte od 21 kwietnia 2019r.) 19 

pozostałe lokale mieszkalne w budynkach gminnych 241 

lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych 19 

II. Pomieszczenia tymczasowe 2 

Razem: 352 

 

Źródło: opracowane na podstawie danych Referatu ds. Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Radzionków  

 W 2019 roku do Urzędu Miasta Radzionków wpłynęło 51 aktualizacji wniosków o przyznanie 

lub zamianę lokalu, 21 wniosków o zawarcie kolejnej umowy najmu, 54 nowe wnioski o przyznanie 

lokalu oraz 11 nowych wniosków na zamianę lokalu w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Weryfikacja wniosków odbywała się na zasadach określonych w Uchwale nr XXVI/210/2008 Rady 
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Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę zrealizowanych wniosków w 2019 r. oraz ilościowe 

zestawienie wszystkich wniosków, tj. nowych zweryfikowanych pozytywnie oraz z lat poprzednich 

(po aktualizacjach), ujętych na listach osób oczekujących na lokale lub zamianę w ramach zasobu ba 

dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

Tabela nr 5. Liczba wniosków złożonych w 2019 r. 

  Wyszczególnienie: 

Liczba 

zrealizowanych 

wniosków w 2019 r. 

z list oczekujących 

na lokal 

Liczba wniosków 

oczekujących na 

przydział lokalu 

na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

Liczba wszystkich wniosków, w tym: 13 73 

wyroki eksmisyjne z uprawnieniem do lokalu 

socjalnego (od 21 kwietnia 2019 r. najmu socjalnego) 
5 13 

wnioski o przyznanie lokalu socjalnego 

(od 21 kwietnia 2019 r. najmu socjalnego) 

2 23 

wnioski o przyznanie lokalu do remontu 

(w tym po remoncie) 

5 23 

(10) 

Wniosków o zamianę lokalu 1 14 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Referatu ds. Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Radzionków  

 W „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzionków na 

lata 2014-2019” przewidziano, że liczba lokali w 2019 r. będzie wynosiła 378 (92 lokale socjalne oraz 

286 lokali komunalnych).  

Zmniejszenie liczby lokali spowodowane jest pominięciem w statystyce lokali w budynku 

przy ul. Lipoka 9, który został wyłączony z użytkowania ze względu na kompleksowy remont. Prace 

budowlane zostały zakończone, a budynek został zasiedlony w II kwartale 2020r. Po przebudowie 

w budynku znajduje się 12 lokali komunalnych.  

 Biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia zasobu lokali w ramach najmu socjalnego, 

w oparciu o analizę liczby wniosków na przestrzeni ostatnich lat, w 2019 roku wybudowano budynek 

socjalny przy ul, Nieznanego Żołnierza. W budynku znajduje się 14 lokali, które zostały zasiedlone 

w ramach najmu socjalnego. Ponadto jeden lokal gminny w budynku wspólnoty mieszkaniowej został 

wykupiony przez najemców oraz wydzielono jedno pomieszczenie w budynku gminnym. 

     Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2018r. większość mieszkań 

w Radzionkowie była wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne. Do sieci wodociągowej 

podłączonych było 99,62% lokali, ustęp spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 97,90% 
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i 94,22%.  Lokale z centralnych ogrzewaniem to 83,90% mieszkań, zaś do gazu sieciowego miało 

dostęp 48,90% lokali. 

Mieszkańcy, którzy borykali się z trudną sytuacją materialną i nie byli w stanie pokrywać 

kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania otrzymywali, po spełnieniu określonych warunków 

pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych – świadczeń udzielanych w ramach zadań własnych 

Gminy. Równocześnie wypłacano w Gminie dodatki energetyczne osobom, które otrzymywały 

dodatki mieszkaniowe oraz były stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

W 2019 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 87 gospodarstw domowych, natomiast 

z dodatku energetycznego 55 gospodarstw. Analizując dane w okresie 2017-2019 zauważalny jest 

spadek liczby gospodarstw domowych korzystających z tych świadczeń (wykres nr 5). 

Wykres nr 5 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie   

3.5 Edukacja i wychowanie. 

Edukacją i wychowaniem młodego pokolenia w Radzionkowie zajmują się publiczne 

i niepubliczne szkoły oraz przedszkola. Kształcenie obejmuje etapy od przedszkolnego, aż po szkoły 

ponadpodstawowe włącznie.  

System radzionkowskiej oświaty publicznej obejmuje 7 jednostek organizacyjnych, w których 

funkcjonują różne typy oraz rodzaje szkół i placówek oświatowych. Ogółem na terenie miasta 

funkcjonują 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe oraz liceum ogólnokształcące (tabela nr 5). 
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Tabela nr 6. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Radzionków.  

Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

1. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Adama Mickiewicza 

w Radzionkowie 

ul. ks. dra Józefa Knosały 16, 41-922 Radzionków 

Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych:  

ul. Krzywa 18, 41-922 Radzionków 

2. 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Jana Pawła II w 

Radzionkowie 

ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Józefa Lompy  

w Radzionkowie 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 8A, 41-922 Radzionków 

4. 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Powstańców Śląskich 

w Radzionkowie 

Plac Jana Pawła II 8, 41-922 Radzionków 

5. Przedszkole nr 2 w Radzionkowie 

Plac Jana Pawła II 6, 41-922 Radzionków 

Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć: 

ul. ks. dra Józefa Knosały 16, 41-922 Radzionków 

6. Przedszkole nr 3 w Radzionkowie ul. Szymały 38, 41-922 Radzionków 

7. Przedszkole nr 4 w Radzionkowie 

ul. Kużaja 16, 41-922 Radzionków 

Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć: 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 8A, 41-922 Radzionków 

 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych Urzędu Miasta Radzionków  

W  roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem nauki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. roku Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn.zm.) w Radzionkowie objętych 

było 469 uczniów: z rocznika 2001 - 195 uczniów, z rocznika 2002 - 135 uczniów i z rocznika 2003 – 

139 uczniów.  W ciągu roku szkolnego 2019/2020  Zakład Placówek Oświatowych nie wszczął żadnej 

procedury kontroli obowiązku nauki, wszyscy uczniowie zameldowani w gminie Radzionków 

realizowali obowiązek nauki. Dla 2 uczniów zameldowanych na terenie miasta Radzionków uzyskano 

potwierdzone przez ich opiekunów informacje, że uczniowie ci wyjechali za granicę i tam kontynuują 

edukację.  

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z art. 39 ust. 4 oraz art. 127 w/w ustawy Gmina 

Radzionków zapewniła łącznie dla 14 niepełnosprawnych uczniów bezpłatny dojazd do szkoły, 

w tym: dla 6 uczniów niepełnosprawnych bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły 

specjalnej w Rojcy, dla 2 uczniów bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły 

integracyjnej w Piekarach Śląskich oraz dla 6 uczniów bezpłatny transport do ośrodków w Bytomiu.  

Ponadto, na wniosek rodziców, 6 niepełnosprawnym uczniom zapewniono zwrot kosztów dowozu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 29



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

31 | S t r o n a  
 

prywatnym samochodem rodzica dziecka do szkoły specjalnej. Razem w roku szkolnym 2019/2020 

Gmina Radzionków zapewnia bezpłatny dowóz do szkół dla 20 uczniów. Ze wstępnie złożonych 

deklaracji przez opiekunów prawnych uczniów liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina 

zapewnia dojazd bezpłatny do szkół w roku 2020/2021 nie powinna ulec zmianie. 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach znalazło miejsce łącznie około 715 dzieci, 

w szkołach podstawowych 1503: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza – 480 uczniów, 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II – 443 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa 

Lompy – 443 uczniów, natomiast w liceum 254. Potrzeby w tym zakresie są w pełni zaspokojone. 

Zatrudnieni w radzionkowskich placówkach oświatowych nauczyciele posiadają wysokie 

kwalifikacje, mają ukończone studia wyższe, kursy doskonalące umiejętności oraz poszerzające 

wiedzę w innych specjalnościach.   

Na terenie Radzionkowa funkcjonują również niepubliczne placówki oświatowe. Dane 

szczegółowe dotyczące w/w placówek prezentuje poniższa tabela:  

 

Tabela nr 7. Placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Radzionkowa   

Lp. 
Nazwa placówki Adres placówki 

1. 
Niepubliczne Przedszkole  

Radosne Słoneczko Sp. z o.o. 
ul. Emila Gajdasa 1b, 41-922 Radzionków 

2. 
Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne „Ptasi Raj” 
Plac Jana Pawła II 4, 41-922 Radzionków 

3. 
Przedszkole Niepubliczne 

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Klasztorna 1, 41-922 Radzionków 

4. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Zamkowa Szkoła  
Plac Jana Pawła II 8, 41-922 Radzionków 

5. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Radzionków Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa i Niepubliczne 

Liceum Ogólnokształcące  

ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków 

6. 

Zespół Szkół Techniczno-

Ekonomicznych 

w Radzionkowie 

ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków 

7. 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Radzionkowie  

 

ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków 

8. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Radzionkowie 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie  
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Wysokości stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne 

lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez osobę 

fizyczną na terenie miasta Radzionków regulują Zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków. Co roku  

kwoty dotacji podlegają waloryzacji. 

 W roku 2019 w ramach celu „Zwiększenie zdolności adaptacyjnych kapitału ludzkiego do 

wymogów nowoczesnej gospodarki” podjęto zadania związane ze wspieraniem działań związanych 

z międzynarodową wymianą młodzieży. Zadanie, to mierzono poprzez wyjazdy zagraniczne 

młodzieży i nauczycieli w ramach programów europejskich. W roku 2019 z programu ERASMUS+ 

skorzystała młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2, którzy zarówno gościli u siebie gości 

zagranicznych, jak i sami mieli możliwość wyjazdów zagranicznych. Placówka oświatowa była 

wspierana w opracowywaniu i aplikowaniu o grant umożliwiający realizację celu operacyjnego 

w zakresie dofinansowania koszów wymiany uczniów i nauczycieli. Niestety, w związku 

z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego z powodu COVID-19, w roku 2020 

wszystkie wyjazdy zagraniczne zostały wstrzymane. 

 

3.6 Kultura, sport i rekreacja. 

Cele w zakresie upowszechniania kultury, animowania życia kulturalnego oraz rozwijania 

amatorskiego ruchu  artystycznego realizuje Centrum Kultury „Karolinka”, kładąc szczególny nacisk 

na rozwój intelektualny, a także emocjonalny dzieci i młodzieży. W Radzionkowie prężnie działa 

Miejska Biblioteka Publiczna propagująca wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nie tylko 

czytelnictwo, ale także spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, zajęcia plastyczne, wystawy. Te 

nowoczesne placówki oferują nie tylko bogatą ofertę imprez i wydarzeń, ale także rozwijają pasje 

i kształtują talenty artystyczne. Życie kulturalne i rozrywkowe miasta, a w nim liczne imprezy 

plenerowe (np. Dni Radzionkowa, Senioralia, Jarmark Świąteczny), wyróżniają się niepowtarzalnym 

charakterem i długo pozostają w pamięci mieszkańców. 

W 2015 roku w budynku dawnego dworca kolejowego otwarte zostało Centrum Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Powstało by uchronić od zapomnienia  losy deportowanych 

z Górnego Śląska do radzieckich łagrów. W Centrum można zapoznać się z dokumentacją związaną 

z gromadzeniem materiałów i pamiątek 

Krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zajmuje się działający 

na terenie Radzionkowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzięki mnogości organizowanych 

imprez, wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym mieszkańcy (i nie tylko) czynnie 

uczestniczą w życiu sportowym, jak również dopingują w zmaganiach sportowych swoich 

zawodników. Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji umożliwia organizację wielu 

różnorodnych turniejów czy zawodów, począwszy od siatkarskich, koszykarskich, piłkarskich, tenisa 

stołowego po szachowe czy karate. Umożliwia organizację rozgrywek dla szkół i przedszkoli.  
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Tradycje sportowe Radzionkowa oraz dostęp do zróżnicowanej infrastruktury sprawiają, że 

w mieście działa wiele klubów i stowarzyszeń promujących zdrowy styl życia. Można tu wymienić, 

między innymi, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP2 – Radzionków, 

Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” czy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Lider”. 

Poza tym na terenie miasta działa Klub Sportowy Ruch Radzionków, Młodzieżowy Klub Sportowy 

Sokół Radzionków, Centrum Tenisowe Happy-Matchz otwartymi kortami ze sztuczną nawierzchnią 

oraz klub fitnessowy BeFit, umożliwiający aktywność całym rodzinom.  

Miłośników zieleni zaprasza największy zalesiony teren Radzionkowa – Góra Powstańców 

Śląskich, nazywana Księżą Górą, sprzyjająca spacerom oraz aktywności fizycznej. Powstały na terenie 

Księżej Góry Śląski Ogród Botaniczny zaprasza swymi ścieżkami na przechadzkę wokół przepięknej, 

różnorodnej roślinności. Dzieci, młodzież a także dorośli mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej 

poprzez warsztaty przyrodnicze, zajęcia terenowe, a także stacjonarne w laboratorium Stacji Edukacji 

Ekologicznej. Pobyt w Ogrodzie Botanicznym daje możliwość wypoczynku i rekreacji dla całych 

rodzin. Taką funkcję spełniają również Planty w Rojcy. Na ich terenie znajduje się m.in. bieżnia 

200m, siłownia plenerowa, place zabaw, jak również stoły do ping-ponga, gry w szachy, boisko do 

buli oraz stoły piknikowe. Całość uzupełniają liczne alejki i mała architektura.  

 
 3.7 Ochrona zdrowia. 

 Zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego daje 

jednostkom, grupom możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także 

zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, 

a nie cel życia. Jest to pojęcie obejmujące zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne. 

Polityka zdrowotna, według Światowej Organizacji Zdrowia, odnosi się do decyzji, planów 

i działań, które są podejmowane w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej 

w społeczeństwie. Rozpoznając kwestię zdrowia, rozróżnia się jej trzy dziedziny: 

- profilaktykę jako zapobieganie chorobom poprzez kształtowanie odpowiedniego rozwoju człowieka  

i warunków jego życia rzutujących na jego zdrowie, 

- lecznictwo skierowane na człowieka chorego, na rozpoznanie i leczenie,  

- rehabilitację będącą przywracaniem do zdrowia, sprawności osób dotkniętych kalectwem lub 

upośledzonych fizycznie, psychicznie, społecznie.  

 Zadania w zakresie opieki zdrowotnej, której oferta skierowana jest do mieszkańców 

Radzionkowa realizują publiczne i niepubliczne placówki. Sa to m.in.:  

1. Przychodnia Lekarska „RAD-MED.” Sp. z o.o. ul. Gajdasa 1 

2. NZOZ „Medicus” Jerzy Psiuk ul. Kużaja 57 

3. Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna Medici ul. Sienkiewicza 43 

4. NZOZ OKULAP ul. gen. Władysława Sikorskiego 7A  
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5. NZOZ Opt-Med. Badura Stanisław ul. Męczenników Oświęcimia 62 

6. Centrum Medyczne kardio.CLINIC & TE-VITA ul. Szymały 1A 

Usługi stomatologiczne świadczą: 

1. NZOZ Poradnia Stomatologiczna lek. stomatolog Jolanta Sobol ul. Krzywa 15A 

2. Gabinet Stomatologiczny lek. dent.  Ewa Szantyr ul. Św. Wojciecha 43 

3. Gabinet Stomatologiczny lek. stomatolog Andrzej Szantyr ul. Męczenników Oświęcimia 22/4 

4. Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Adam Peteja ul. Męczenników Oświęcimia 22 

5. Gabinet Stomatologiczny le. dent. Jerzy Michalik ul. Męczenników Oświęcimia 43 

6. Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Joanna Świerc-Koś ul. Kużaja 57 

Na terenie Radzionkowa – Plac Jana Pawła II nr 4 działa Zespół Dziennych Ośrodków 

Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej (ZDOREWiR), umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. ZDOREWiR jest 

także niepubliczną specjalistyczną placówką służby zdrowia udzielającą świadczeń zdrowotnych, 

a w tym wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną rehabilitację oraz zidywidualizowaną 

terapię dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, których stan neurorozwojowy jest 

nieprawidłowy, a osoba wymaga systematycznego, intensywnego usprawniania. 

Usługi w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczą: 

1. Przychodnia Lekarska „RAD-MED.” Sp. z o.o. ul. Gajdasa 1 

2. NZOZ „Medicus” Jerzy Psiuk ul. Kużaja 57 

3. ZDROWI-MED Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kużaja 13 

Realizując cele związane z profilaktyką na terenie Radzionkowa przeprowadzane są różne 

akcje profilaktyczne. W 2019 roku zaoferowano mieszkańcom udział w badaniach mammografii oraz 

badaniu słuchu. Podejmowane są także działania w zakresie promocji zdrowego odżywiania oraz 

aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Realizowane są one przy współpracy m.in. organizacji 

pozarządowych, które w ramach swoich działalności prowadzą różnorodne zajęcia czy wydarzenia 

sportowe.  

Promocja zdrowia psychicznego, aktywnego starzenia się, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych oraz zwiększanie integracji społecznej to działania kierowane do osób 

starszych Radzionkowa, których liczba stale wzrasta. Uwzględniając ich potrzeby np. w zakresie 

włączania społecznego proponowano różnorodne działania, przybierające m.in. formę imprez 

kulturalnych, spotkań z interesującymi ludźmi, festynów, warsztatów czy wykładów poświęconych 

ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. To także spotkania, których celem było podniesienie 
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świadomości osób starszych o istniejących zagrożeniach, jak również kształtowanie pozytywnego 

postrzegania starości i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.  

 
3.8 Bezpieczeństwo publiczne. 

Nad bezpieczeństwem, porządkiem i spokojem mieszkańców czuwają policjanci Komisariatu 

Policji w Radzionkowie. Teren działania Komisariatu obsługiwany jest przez policjantów 

dzielnicowych w trzech rejonach służbowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa również 

Straż Miejska. Zarówno Policja, jak i Straż Miejska, ściśle ze sobą współpracują, podejmowanymi 

przez siebie działaniami wpisują się w lokalną politykę rozwiązywania problemów społecznych, 

a tym samym poprawę szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. Wynikiem podejmowanych 

działań jest między innymi spadek ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla 

społeczeństwa, będący rezultatem  konsekwentnych i ukierunkowanych działań Policji w celu 

eliminowania zachowań o charakterze czynów zabronionych w miejscach i czasie określonym przez 

dzielnicowych wspólnie z lokalną społecznością (wykres nr 6). 

 

Wykres nr 6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komisariatu Policji w Radzionkowie 

W diagnozie w/w zjawisk pomocne są narzędzia w postaci mobilnych aplikacji takich jak: 

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz uruchomiona nowa aplikacja 

„Biuro Śląskiego Dzielnicowego”, gdzie mieszkańcy anonimowo mogą przekazywać sygnały 

dotyczące zagrożeń. Nie mniej istotną formą pozyskiwania informacji o niepożądanych zjawiskach 

jest bezpośredni kontakt z Policją, zwłaszcza Dzielnicowym – Program „Dzielnicowy Bliżej Nas”.  

W 2019 roku prowadzono na bieżąco prace prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie 

zaistnieniu przestępstw oraz prace operacyjne doprowadzające do ujawniania niezgłoszonych 
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przestępstw i wykrycia ich sprawców. Równocześnie prowadzono postępowania przygotowawcze, 

umożliwiające przedstawienie zarzutów sprawcom przestępstw.  

W ramach współpracy podejmowano działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie ferii oraz wakacji letnich. Zarówno Policja, jak i Straż 

Miejska organizowały na przestrzeni całego roku pogadanki z uczniami placówek oświatowych 

dotyczące m.in. występujących zagrożeń, sposobów zachowywania się itd. Kierowano patrole do 

kontroli terenów przyległych do placówek wychowawczo – oświatowych celem sprawdzania sposobu 

zachowywania się wychowanków i uczniów. Wspólne działania dotyczyły również zabezpieczeń 

imprez, świąt, akcji i uroczystości państwowych, sportowych czy kościelnych. W ramach 

realizowanych działań współpracowano z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach naszego miasta. W 2019 roku 

nie odnotowano, podczas zabezpieczeń, wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym. 

Prawidłowe funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej przy współpracy społeczności lokalnej 

i pracowników jednostek samorządowych oraz charakter miasta, gdzie występowanie zachowań 

aspołecznych dzięki samokontroli społecznej mieszkańców podlega zminimalizowaniu powodują, że 

Radzionków jest miastem bezpiecznym. 

 

3.9 Pomoc społeczna. 

 Ustawa o pomocy społecznej w art. 2 pkt i art. 3 definiuje pomoc społeczną jako instytucję 

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. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Zadania pomocy społecznej w gminie Radzionków realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z „Oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok” kadra Ośrodka 

liczyła 32 osoby w tym: kadra kierownicza 2 osoby, pracownicy socjalni 8 osób (w tym 1 pracownik 

socjalny zatrudniony w ramach realizowanego w Ośrodku projektu unijnego) oraz pozostali 

pracownicy - 22 osoby.  

W analizowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej spełniał obligatoryjne wymogi 

w zakresie standardu zatrudnienia, wynikające z przepisów art. 110 ust. 11- i 12 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z treścią niniejszego przepisu: ośrodek zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy  na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do 

liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną, w stosunku jeden pracownik 
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socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących.  

Spośród wszystkich zatrudnionych pracowników, 24 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 

8 wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 

2 pracowników socjalnych, specjalizację II stopnia - 1 osoba, natomiast specjalizację I i II stopnia 

posiadają 2 osoby. Wśród pracowników 3 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy 

społecznej.  

 W gminie Radzionków środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2019 roku 21 698 448 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 2018 wzrósł 

o 4 401 397 zł (co stanowi 25,45%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 17 064 157 zł, co stanowi 

78,64% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 – Pomoc społeczna 

wydatkowano 3 820 285 zł, co stanowi 17,60% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 441 166 zł, co stanowi 2,03% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano 

372 840 zł, co stanowi 1,72% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków 

w 2019 roku wydano na następujące pozycje budżetowe: 

1) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 12 239 616 zł 

2) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 081 918 zł 

3) rozdział 85295 – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  - 1 233 153 zł. 

 W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta. W 2019 roku wydatkowano 2 455 562,85 zł, 

w tym środki własne 1 683 750,08 zł, środki na zadania zlecone, dofinansowane - 771 812,77 zł. 

Szczegółowe wydatki na zadania w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej 

w latach 2017-2019 przedstawia tabela nr 8.  

 W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzone są 

prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez 

Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano 16 787,18 zł. 

 

Tabela nr 8. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 
Wysokość wydatków (w zł) 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Ochrona zdrowia 

Przeciwdziałanie narkomanii 95 705 72 754 51 034 
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi 322 362 300 288 308 558 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 0 0 0 

Ośrodki wsparcia 0 0 0 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7 000 7 000 90 494 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej  

32 936 32 164 14 522 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
659 034 624 162 557 176 

Dodatki mieszkaniowe 160 323 154 353 129 210 

Zasiłki stałe 175 354 177 945 173 430 

Ośrodek Pomocy Społecznej 1 130 040 1 263 447 1 369 954 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147 632 134 855 117 798 

Pomoc w zakresie dożywiania 125 171 116 814 121 251 

Pozostała działalność 0 623 867 1 246 451 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 73 440 57 166 46 678 

Rodzina 

Świadczenia wychowawcze 8 717 132 8 305 814 12 239 616 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 267 466 4 294 766 4 081 918 

Karta Dużej Rodziny 307 321 974  

Wspieranie rodziny 103 635 586 018 627 400 

Rodziny zastępcze 53 337 67 303 73 876 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów 

0 0 15 415 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Radzionków   

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie objął pomocą 262 rodziny 

W stosunku do roku 2018 roku łączna liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła 

się o 35 rodzin (wykres nr 7). 
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Wykres nr 7 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

Biorąc pod uwagę typy rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej w tutejszym 

Ośrodku, w 2019 roku,  należy podkreślić, że znaczący odsetek stanowią gospodarstwa jednoosobowe 

– 39,7% z ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy. Rodziny z dziećmi stanowią 23,3%, 

natomiast rodziny emerytów i rencistów to 19,8% wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną. 

Wsparcie finansowe i rzeczowe w 2019 roku uzyskały 202 rodziny i osoby samotnie 

gospodarujące, w 2018 roku – 177, a w 2017 roku – 213 osób i rodzin samotnie gospodarujących.  

Wśród mieszkańców Radzionkowa korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w latach 2017-2019, najliczniejszą grupę beneficjentów stanowiły osoby samotnie gospodarujące 

i rodziny dotknięte ogólnie rozumianym ubóstwem i bezrobociem. Znaczna część klientów zmagała 

się z długotrwałą lub ciężką chorobą niepełnosprawnością, potrzebą ochrony macierzyństwa oraz 

alkoholizmem Analiza danych wskazuje, że z roku na rok, przy zmniejszającym się ubóstwie 

i bezrobociu wzrasta liczba rodzin i osób borykających się z niepełnosprawnością, długotrwałą lub 

ciężką chorobą swoją lub członka rodziny. Dane przedstawia wykres nr 8. 
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Wykres nr 8 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

Inne przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jak bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 

były równie istotne lecz występowały w mniejszym natężeniu.  

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter: 

1) pieniężny: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłki 

celowe na zakup posiłku lub żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

2) niepieniężny:  pomoc w formie posiłku z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, schronienie, 

sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej; 

3) usługowy: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, kontrakt socjalny; 

4) wspieranie rodziny i piecza zastępcza usługowy. 

Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 9.  Formy świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

w latach 2017-2019 

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób / rodzin 

  2017 2018 2019 

 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

  

1. Zasiłki stałe 46 osób 42 osoby 46 osób 

3. Zasiłki okresowe 120 rodzin 106 rodzin 89 rodzin 

4. Zasiłki celowe 148 rodzin 128 rodzin 165 rodzin 

5. Specjalne zasiłki celowe 6 rodzin 0 80 rodzin 

6. 

Zasiłki celowe na zakup posiłku 

lub żywności z programu 

„Posiłek w szkole i w domu” 

142 rodziny 125 rodzin 125 rodzin 

 
ŚWIADCZENIA  NIEPIENIĘŻNE   

7. 

Pomoc w formie posiłku z 

Programu „Posiłek w szkole 

i w domu” 

96 osób 77 osób 81 osób 

8. Pomoc w formie schronienia 7 osób 7 osób 4 osoby 

9. Sprawienie pogrzebu 1 pogrzeb - 1 pogrzeb 

10. 
Pobyt w Domach Pomocy 

Społecznej 
15 osób 13 osób 13 osób 

 
USŁUGI  

  

11. Usługi opiekuńcze 32 osoby 22 osoby 16 osób 

12. 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób                            

z zaburzeniami psychicznymi 

2 dzieci 3 dzieci 2 dzieci 

13. 
Praca socjalna ( w tym 

procedura „Niebieskie Karty”) 

253 rodziny 

(36 rodzin) 

227 rodzin 

(30 rodzin) 

362 rodziny 

(50 rodzin) 

14. Kontrakt socjalny 4 osoby 96 osób 240 osób 

15. Projekt socjalny - - 1 projekt 
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                           WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

16. 

Liczba dzieci z Gminy 

przebywających w pieczy 

zastępczej / instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

10 dzieci / 

1 dziecko 

9 dzieci /  

1 dziecko 

14 dzieci /  

1 dziecko 

17. 

Wspieranie rodziny przez 

asystenta rodziny (liczba rodzin 

– narastająco od początku roku/ 

liczba dzieci w rodzinach) 

15 rodzin  

(18 dzieci) 

14 rodzin 

(29 dzieci) 

17 rodzin 

(33 dzieci) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

 Odwołując się do  danych zilustrowanych w tabeli zauważa się, że najczęściej udzielaną formą 

pomocy były zasiłki okresowe, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz 

zasiłki celowe, przyznawane m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenia, opału czy odzieży. Dominującym rodzajem pomocy wśród świadczeń niepieniężnych był 

posiłek, będący wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach rządowego Programu „Posiłek 

w szkole i w domu”. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz 

objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz 

samotnych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba beneficjentów tego świadczenia pozostaje na 

porównywalnym poziomie. Istotną formą wsparcia niepieniężnego było pokrywanie mieszkańcom 

Radzionkowa kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2019 roku podobnie jak w 2018 13 

osób przebywało w w/w placówkach. W porównaniu z rokiem 2017 liczba ta zmniejszyła się o 2 

osoby.  

 W ramach swych zadań Ośrodek realizował pracę socjalną, mającą na celu pomoc osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do pełnego funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. W porównaniu z rokiem 2018 znacznie zwiększyła się liczba 

osób, objętych tą formą pomocy – z 227 rodzin w 2018 roku do 362 rodzin w roku 2019.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej, będąc odpowiedzialnym za obsługę organizacyjno-techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował procedurę 

„Niebieskie Karty”. W latach 2017-2019 wszczęto odpowiednio 36, 30 i 50 procedur „Niebieskie 

Karty”. W wyniku prowadzonych postępowań ustalono, iż głównym problemem występującym 

w rodzinach dotkniętych przemocą jest nadużywanie alkoholu przez jej sprawców. Osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie oraz jej sprawcom udzielano bezpłatnych konsultacji w Punkcie 

Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – z pomocy w tej 
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formie skorzystało: w 2017 roku – 7 osób, w 2018 – 6 osób, a w 2019 roku – 8 osób. Wszystkie 

osoby zostały objęte pomocą w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, m.in. 

wzmacniania, motywacji, edukacji czy pomocą finansową.   

W ramach działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na 

temat przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku Program pn. 

„Mądrość relacji to źródło inspiracji” – modelowy program kreowania prawidłowych postaw 

komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne. Realizacja projektu obejmowała 

profilaktyczne spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (udział 204 osób), spotkania edukacyjne 

z osobami dorosłymi, w tym z rodzicami (115 osób), spotkania edukacyjne dla pracowników 

jednostek organizacyjnych gminy Radzionków działających na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc 

(30 osób) oraz wyjazdowy trening edukacji międzypokoleniowej dla 42 osób. Zorganizowany został 

również piknik informacyjno - edukacyjny, w którym wzięło udział około 151 uczestników. 

W realizacji projektu niebagatelnym wsparciem okazały się szkoły podstawowe i liceum  

w Radzionkowie.  

 W analizowanym okresie Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudniając asystenta rodziny. Pod opieką asystenta rodziny 

w latach 2017-2018 przebywało odpowiednio 15 i 14 rodzin. Natomiast w 2019 roku ta liczba 

zwiększyła się do 17 rodzin, narastająco od początku roku. Ponadto Gmina ponosiła wydatki na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – w 2017 roku – 53 337,09 zł, 

w 2018 roku – 68 090,92 zł , a w  2019 roku – 73 876,29 zł. Analiza danych wskazuje, że wydatki te 

stale rosną, co wynika z okresu przebywania dzieci w pieczy zastępczej oraz zmian średnich 

miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W latach 2017-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował trzy projekty w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, które powiązane były z działaniami rewitalizacyjnymi gminy 

Radzionków.  

Pierwszy z nich - „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie!, objął swym wsparciem 61 

osób, w tym: 30 kobiet i 31 mężczyzn. Jego celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej i 

zawodowej mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Projekt umożliwił integrację beneficjentów 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z podziałem na trzy grupy: młodzież, dorośli i 

osoby starsze, włączając także ich otoczenie. Ponadto w ramach projektu realizowane były działania 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym oraz środowiskowym. Działania 

projektowe składały się z treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych, kursów, 

doradztwa i wsparcia, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, warsztatów, działań środowiskowych 

zdrowotnych. Organizowane były zajęcia edukacyjne, kulturowe, sportowe i rozrywkowe. W ramach 

projektu 59 osób podniosło swoje kompetencje społeczne, 31 osób nabyło kwalifikacje zawodowe, 

12 osób podjęło pracę, a 6 osób zaktywizowało się na rynku pracy, jako osoby poszukujące pracy.  
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W drugim projekcie “Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” wsparciem objęto 94 

osoby, z tego 47 kobiet i 47 mężczyzn. Projekt realizuje działania aktywizacyjne o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie 

pracownika socjalnego oraz specjalisty reintegracji zawodowej. Projekt jest realizowany poprzez 

kontrakt socjalny zawierany indywidualnie z każdym z uczestników projektu - w 2019 roku 

powadzono 94 kontakty socjalne. Praca socjalna świadczona w ramach kontraktu socjalnego ma na 

celu rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień borykają się beneficjenci tj. problemem 

ubóstwa, wykluczenia społecznego osób nie pracujących lub biernych zawodowo, niewydolności 

wychowawczej rodzin, niepełnosprawności i innych ograniczeń społecznych. Narzędziem 

wspierającym pracę pracownika socjalnego jest specjalista reintegracji zawodowej wspierającego 

wszystkich uczestników, do którego obowiązków należy pobudzanie do aktywizacji społecznej 

i zawodowej osoby objętej wsparciem oraz przygotowywanie uczestnika do wyjścia na rynek pracy 

przez aktywizację społeczną.  

W ramach aktywizacji społecznej zostały przeprowadzone treningi umiejętności społecznych, 

w których wzięło udział 26 beneficjentów, trening asertywności dla 12 osób i trening  autoprezentacji 

dla 11 osób. Ponadto 36 uczestników wzięło udział w coachingu psychologicznym indywidualnym.  

W ramach działań o charakterze edukacyjnym zostały przeprowadzone kursy edukacyjne: 

prawo jazdy kategorii B (17 osób), prawo jazdy kat C (4 osoby), prawo jazdy kategorii D (2 osoby), 

kwalifikowany pracownik ochrony (4 osoby), język niemiecki (1 osoba), spawacz MAG (11 osób), 

obsługa wózków widłowych (9 osób), kulinarny (2 osoby), kurs stylizacji paznokci (4 osoby), 

florystyczny (9 osób), opiekuna osób starszych (5 osób), obsługi kasy fiskalnej (6 osób), kurs 

kosmetyczny (8 osób) oraz kurs języka angielskiego (1 osoba) oraz wyjazdowy kurs komputerowy 

Standard (14 osób) i Base (22 osoby). 

W ramach działań środowiskowych przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania (12 

osób), warsztaty rękodzieła (13 osób) i warsztaty ogrodnicze (12 osób), warsztaty fryzjersko-

kosmetyczne (13 osób). Odbyły się 2 wycieczki do Ojcowa dla uczestników projektu, z których 

skorzystało 70 osób wraz z otoczeniem. Rozdano karnety i bilety dla uczestników projektu (60 

karnetów).  Projekt realizowany będzie do 31.12.2020r. 

 Trzeci projekt pt. „Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem 

w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska!” objął 100 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z tego 69 kobiet i 31 mężczyzn. Odbiorcy działań 

projektowych wywodzą się spośród osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem 

społecznym oraz z osób w wieku poprodukcyjnym. Problemami charakteryzującymi te grupy 

docelowe jest niska samoocena oraz brak motywacji do działania. Osoby wykluczone (zarówno 

z powodu braku pracy, jak i z powodu wieku) w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym, wobec czego ich możliwości oraz potencjał nie jest wykorzystany. 
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Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych 

oraz osoby starsze. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.07.2020r. i będzie trwać do 30.06.2021r. 

W ramach projektu:  

- uczestnicy korzystają ze wsparcia pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej; 

- w ramach aktywnej integracji uczestnicy na dalszym etapie realizacji projektu zostaną objęci 

doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, odbędą kursy zawodowe, zajęcia 

doszkalające. Odpowiednie formy zostaną dobrane do predyspozycji danego uczestnika projektu; 

- w ramach działań środowiskowych uczestnicy biorą udział w zajęciach Akademii Lidera, 

warsztatach tanecznych. W kolejnych etapach projektu odbędą się również warsztaty nordic walking 

oraz warsztaty rękodzieła. Zaplanowano wycieczki i imprezy okolicznościowe.  

 Od 2014 roku w Radzionkowie realizowany jest także rządowy program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych, będący systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.  Dokumentem identyfikującym członków 

rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na 

wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Koordynacją realizacji Programu 

zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydaje uprawnionym Karty Dużej Rodziny.    

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie 

się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu 

członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, którzy spełniają warunki 

określone w/w ustawie, niezależnie od dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. do osób uprawnionych 

zaliczono również rodziców, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje 

dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym znacząco 

wzrosła liczba osób składających wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W 2017 roku złożono 

22 wnioski, w 2018 roku – 37 wniosków, natomiast w 2019 roku 175 wniosków o wydanie Kart Dużej 

Rodziny. Od 1 stycznia 2018 roku istnieje możliwość wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie 

elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, 

tablety). 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji funkcji ekonomicznej, nie tylko rodziny 

pozostające w kryzysie otrzymywały niezbędne wsparcie. Zgodnie z przyjętą prorodzinną polityką 

państwa, rodziny otrzymywały dodatkowo następujące świadczenia (tabela nr 8): 
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Tabela nr 10. Liczba wypłaconych świadczeń: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 

świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, Dobry Start, pomoc 

materialna dla uczniów w latach 2017-2019 

Lp. Rodzaj świadczenia 2017 2018 2019 

1. Zasiłek rodzinny 7571 7591 6829 

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka 

52 34 20 

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

248 444 332 

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu  samotnego wychowywania dziecka 

425 411 336 

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

599 524 443 

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego 

406 754 688 

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

631 599 479 

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

813 848 848 

9. Zasiłki pielęgnacyjne 5 426 5 578 5 736 

10. Świadczenia pielęgnacyjne 585 573 525 

11. Świadczenia rodzicielskie 479 500 349 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 61 53 49 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 

130 133 90 

14. Zasiłek dla opiekuna 49 36 28 

15. Świadczenia wychowawcze 500 + 17 228 16 417 24 254 

16. Fundusz alimentacyjny 854 782 744 
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17. Dobry Start x 1 751 1 822 

18. Dodatki mieszkaniowe 938 860 722 

19. Dodatek energetyczny 514 480 385 

20. Pomoc materialna dla uczniów 93 302 126 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

Analizując powyższe dane, na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalny jest spadek liczby 

wypłaconych świadczeń. Wyjątek stanowią tu świadczenia wychowawcze oraz zasiłki pielęgnacyjne. 

Liczba pobierających w 2019 roku zasiłek rodzinny wyniosła 306 rodzin. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała o 48 rodzin (co stanowi spadek o 13,56% w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 

759 970,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 90 877,00 zł. 

Liczba pobierających w 2019 roku zasiłek wychowawczy wyniosła do końca czerwca 2019 

roku 946 rodzin. Od lipca 2019 roku, po zniesieniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko 

liczba pobierających zasiłek wychowawczy wyniosła 1 831. W stosunku do roku poprzedniego liczba 

ta wzrosła o 886 rodzin (co stanowi wzrost o 93,75% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 12 239 616,00 zł 

i w porównaniu z rokiem 2018 wzrosła o 4 054 085,00 zł.  

W 2019 roku zwiększyła się również liczba wypłaconych świadczeń w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych o 158 w porównaniu z rokiem 2018 i o 310 w stosunku 

do roku 2017.  

 

3.10 Sektor pozarządowy. 

Organizacjami pozarządowymi, w głównej mierze są stowarzyszenia i fundacje, czyli 

organizacje tworzone przez grupę ludzi, których łączy cel zrobienia czegoś pożytecznego. Mówiąc 

najogólniej, organizacje pozarządowe to takie, które nie podlegają administracji publicznej, a ich 

działalność nie jest nastawiona na zysk. Dokładną definicję organizacji pozarządowej znajdziemy 

w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. 

z 2020r., poz. 1057). 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.  

Radzionków posiada potencjał podmiotów życia społecznego, które w optymalny sposób 

wykorzystują własne zasoby i możliwości materialne oraz personalne niezbędne do rozwiązywania 

problemów społecznych. Dobrze zorganizowane środowisko sprzyja aktywizowaniu nie tylko 
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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.  

Na terenie miasta funkcjonuje i prężnie działa 47 organizacji pozarządowych. Samorząd 

Radzionkowa rok rocznie przyjmuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego celem jest 

kształtowanie aktywnych postaw, inspirujących środowisko lokalne, poprzez budowanie partnerstwa 

pomiędzy administracją samorządową a podmiotami programu oraz zapewnienie efektywnego 

wykonywania zadań publicznych i włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. Istotność 

Programu wyznaczają cele szczegółowe:  

- zwiększenie aktywności mieszkańców, mającej na celu pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb;  

- tworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej;  

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 

i lokalną wspólnotę;  

- integrację podmiotów realizujących zadania publiczne;  

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;  

- prezentacja dorobku sektora obywatelskiego i promowanie jego osiągnięć. 

Zakres współpracy obejmuje realizację zadań związanych m.in. ze wspieraniem, 

upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem uzależnieniom 

i patologiom społecznym oraz rozwiązywaniem istniejących problemów społecznych. To także 

realizacja zadań związanych z ekologią oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego i ochrony 

środowiska. We współpracę z organizacjami pozarządowymi wpisują się również imprezy i działania 

z zakresu kultywowania zwyczajów, tradycji i historii Radzionkowa, upowszechnianie różnych form 

edukacji, animacji lokalnego ruchu artystycznego poprzez promocję wolontariatu i udzielaniu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

3. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W UJĘCIU BADANIA ANKIETOWEGO. 

W ramach identyfikacji problemów społecznych gminy Radzionków oraz próby określenia 

stopnia ich natężenia, na przełomie czerwca i lipca 2020 roku zostało przeprowadzone anonimowe 

badanie ankietowe. Formularz ankiety został rozpowszechniony wśród osób mających wpływ na 

kształt lokalnej polityki społecznej (m.in. radnych, pracowników Urzędu Miasta, członków komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych, 
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kulturalnych, pomocy społecznej, służby zdrowia, Policji, organizacji pozarządowych, kościoła), jak 

również mieszkańców Radzionkowa i osób z nim związanych, np. poprzez miejsce pracy. 

W przeprowadzonym badaniu, w ramach którego formularz ankiety udostępniono w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, 

mogła wziąć udział każda osoba zainteresowana podzieleniem się opinią w zakresie określonym przez 

ankietę. Formularze papierowe dostępne były również w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ankietę podzielono na 10 obszarów tematycznych, w których znalazły się pytania 

jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została 

kafeteria oraz liczba wymaganych odpowiedzi. W ankiecie zamieszczone zostały również pytania 

otwarte, pozwalające wyrazić respondentom swoje opinie, uwagi i sugestie. Badanie zostało 

przeprowadzone w okresie od 19.06.2020r. do 31.07.2020r., a jego wyniki zostaną przedstawione 

i omówione poniżej w formie graficznej i opisowej.   

W badaniu wzięło udział ogółem 181 respondentów, w tym: 121 kobiet i 60 mężczyzn. 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 26-45 lat (56,9%) wszystkich osób 

biorących udział w badaniu. W dalszej kolejności: 16-25 (16% osób) oraz 46-60 (15,5%). Najmniejszą 

grupę stanowili badani w wieku 15-17 lat - 3 osoby (1,7%). Pozostałe grupy wiekowe ilustruje 

poniższy wykres: 

Wykres nr 9 

 

Wśród ogólnej liczby badanych dominowały osoby z wykształceniem wyższym – 58,6% 

badanych, a następnie z wykształceniem średnim – 32,6%. Osoby z wykształceniem zawodowym to 

10% respondentów. Jak wynika z poniższego wykresu najmniejszą grupę stanowiły osoby 

z wykształceniem podstawowym – 1,1% (2 osoby), w dalszej kolejności z wykształceniem 

gimnazjalnym – 2,2% (4 osoby). 
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Wykres nr 10 

 

 W badaniu najwięcej ankietowanych wskazało na swój związek z Radzionkowem poprzez 

miejsce zamieszkania – 157 osób (86,7%). 14 osób (7,7%) wskazało na miejsce pracy, a dla 3 osób 

(1,7%) Radzionków to miejsce wypoczynku. Podobnie, 3 osoby podkreśliły swą obecność 

w Radzionkowie w związku z wizytą w rodzinie czy opieką nad dzieckiem. Wyniki graficznie 

przedstawia wykres nr 11. 

Wykres nr 11 

 

 

OBSZARY BROBLEMOWE W BADANIU ANKIETOWYM. 

I. KULTURA I SPORT. 

 Pierwsze trzy pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczyły kultury i sztuki. Na podstawie 

odpowiedzi większości badanych można wysunąć wniosek, że społeczność lokalna jest zadowolona 

z działalności kulturalnej prowadzonej na terenie miasta. W ocenie badanych liczba organizowanych 

imprez kulturalnych jest na wystarczającym poziomie – 32% badanych opowiedziało się za 
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stwierdzeniem „raczej”, a zdecydowanie tak – 30,9% (56 osób). Tylko 5 osób (2,9%) nie miało na ten 

temat zdania, a zdecydowanie przeciwnym było 18 osób (9,9%) – wykres nr 12. 

 

Wykres nr 12 

 

 

Wykres nr 13 

 

 Z analizy danych, zilustrowanych na wykresie nr 13 wynika, że ankietowani dobrze ocenili 

jakość świadczonych usług w obiektach kulturalnych na terenie Radzionkowa. Taką opinię wyraziło 

47% ankietowanych. Zdecydowanie dobrą jakość pokreśliło 24,9% osób, natomiast 2,2% osób nie 

miało na ten temat zdania.  

W przypadku imprez kulturalnych, internet pojawia się jako podstawowe źródło informacji, 

z którego korzysta ponad połowa respondentów – 59,1%. Duże znaczenie mają również lokalne 

ogłoszenia, które docenia i chętnie z nich czerpie informacje 22,1% wszystkich ankietowanych. Dane 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres nr 14 

 

II. OŚWIATA I EDUKACJA. 

 Drugi obszar, o ocenę którego zapytano społeczność lokalną to system edukacji w mieście. 

Respondenci ocenili go dobrze, bowiem taką odpowiedź zakreśliło 89 osób (49,2%). Bardzo dobre 

zdanie o systemie edukacji w Radzionkowie ma 27 osób, tj. 14,9% wszystkich osób biorących udział 

w badaniu, 36 osób uważa go za dostateczny. 11 osób (6,1%) oceniło go niedostatecznie, a 18 nie 

miało na ten temat zdania (9,9%). 

Wykres nr 15 

 

 

Pytając ankietowanych o opinie w zakresie rodzaju zajęć, których jest brak lub liczba jest 

niewystarczająca w placówkach oświatowych, zadano pytanie półotwarte, w którym badani mogli 

wpisać swoje opinie. Najistotniejsze dla ponad połowy ankietowanych są zajęcia z przedsiębiorczości 

i kreatywności – 56,4% (102 osoby), w dalszej kolejności podkreślono współpracę w grupie 
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i rozwiązywanie konfliktów - 55,2% (100 osób) oraz języki obce – 43,6% (79 osób). Dane prezentuje 

poniższy wykres. 

Wykres nr 16 

12,10%

27,10%

43,60%

55,20%

56,40%

inne

obsługa komputera

języki obce

współpraca w grupie/rozwiązywanie konfliktów

przedsiębiorczość/kreatywność

Jakiego rodzaju zajęć w lokalnych szkołach jest brak lub ich liczba jest 

niewystarczająca?

181 odpowiedzi

  W kategorii „inne” badani wskazywali m.in. na zajęcia z modelarstwa, etyki, nauki pływania, 

świadomości ekologicznej czy zajęcia w zakresie radzenia sobie ze stresem, presją społeczności 

uczniowskiej.   

Kolejne pytanie dotyczyło określenia liczby placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie miasta. 63% badanych, tj. 114 osób jest zdania, że wystarczająca jest liczba szkół i przedszkoli. 

W ocenie 39 osób (22,1%) jest niewystarczająca, 27 osób (14,9%) nie ma na ten temat zdania. 

Odpowiedzi na pytanie przedstawia wykres nr 17.  

 

Wykres nr 17 
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III.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

 Społeczność lokalną, w kolejnym obszarze problemowym zapytano o ocenę bezpieczeństwa 

na terenie Radzionkowa. Zdecydowana większość uznała, że Radzionków jest miejscem bezpiecznym. 

93 respondentów (51.4%) oceniło bezpieczeństwo w Gminie bardzo dobrze, a 39 dobrze. Tylko 11 

osób (6,1%) oceniło niedostatecznie. Dane graficznie zostały przedstawione poniżej.  

Wykres nr 18 

 

Dobrą ocenę stanu bezpieczeństwa w Radzionkowie potwierdzają również odpowiedzi na 

następne pytanie dotyczące odczucia badanych w zakresie zmian poziomu bezpieczeństwa. Analiza 

zebranych danych pokazała, że 112 mieszkańców (61,9%) uważa, że pozostaje on na stałym poziomie, 

a w ocenie 28,7% badanych wzrasta. Tylko 17 osób (9,4%) jest zdania, że poziom bezpieczeństwa 

maleje – co ilustruje wykres nr 19. 

Wykres nr 19 

 

 W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie czynników, które w ich ocenie mogą 

wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Według ankietowanych to przede wszystkim 
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działania podejmowane przez Policję (większa liczba patroli) zwiększają poczucie bezpieczeństwa 

w mieście – tak uważa 113 mieszkańców  (62,4%). Następnie akcje społeczne w zakresie profilaktyki 

uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze) – 72 osoby (39,8%) oraz ograniczenie dostępności 

sprzedaży alkoholu – 34 osoby (18,8%).  W tym pytaniu, badani mogli wyrazić swoje propozycje 

działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa w Radzionkowie. I tak badani wskazywali na: 

rozbudowany monitoring miejski (7 osób), poszerzenie aktywności Straży Miejskiej (3 osoby), 

organizację akcji na temat bezpiecznej jazdy (1 osoba), doświetlenie niedoświetlonych ulic spotkania 

(1 osoba), debaty o problemach (1 osoba) czy więcej dialogu społecznego (1 osoba). Dane 

zobrazowane zostały na poniższym wykresie.  

Wykres nr 20 

 

IV. ZDROWIE PUBLICZNE. 

 Zdrowie to ważny obszar w życiu człowieka. Mieszkańcy wskazali w badaniu, że na terenie 

miasta mają zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną w dostatecznym zakresie, tak wskazało 67 

osób (37%). Na porównywalnym poziomie – 32, 6% ankietowanych uważa dostępność do służby 

zdrowia dobrze, a 6 osób (3,3%) bardzo dobrze. Nie ma zdania na ten temat 5 osób, tj. 2,8% 

wszystkich osób biorących udział w badaniu. Równocześnie badani wskazywali na utrudniony dostęp 

do lekarzy specjalistów. Tylko 15,5% określiło go jako dobry, a 2,8% jako bardzo dobry. 45,3% 

badanych uważa, że jest on niedostateczny.  

Kolejne pytanie dotyczyło potrzeby realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych na 

terenie Radzionkowa. Aż 140 osób (77,3%) z 181 wszystkich ankietowanych uważa, że programy 

profilaktyczne powinny być przeprowadzane na terenie miasta. Tylko 13 osób (7,2%) nie widzi takiej 

potrzeby.  Opinie badanych zostały zilustrowane na wykresach nr 22, nr 23 i nr 24. 
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Wykres nr 21 

 

Wykres nr 22 

 

Wykres nr 23 
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Kolejne pytanie, skierowane do społeczności lokalnej dotyczyło opinii o czynnikach, które 

mogłyby wpłynąć na poprawę ich zdrowia, było pytaniem półotwartym. Określona została kafeteria 

odpowiedzi oraz zapewniono możliwość wypowiedzenia się w rubryce „inne.” Poniższy wykres 

obrazuje opinie ludności w tym zakresie.  

Wykres nr 24 

 W rubryce „inne” respondenci wskazali te działania, które w ich ocenie poprawią zdrowie, 

były to m.in.: większa liczba lekarzy specjalistów, możliwość korzystania z krytego basenu, walka ze 

smogiem, zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poprzez kontrole, promowanie zdrowego 

stylu życia czy ograniczenie w znacznym stopniu szkodliwej dla zdrowia emisji zanieczyszczeń. 

 

V.  POLITYKA SPOŁECZNA / PROFILAKTYKA. 

 W obszarze polityki społecznej, w pierwszej kolejności zapytano respondentów o najczęściej 

występujące, w ich ocenie, problemy miasta Radzionków. W pytaniu wielokrotnego wyboru, gdzie 

ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, badani wskazywali kolejno następujące 

problemy: starzenie się społeczności lokalnej – ponad połowa wszystkich badanych - 56,4% (102 

osoby) i problem alkoholowy - 51,9% (94 osoby); dysfunkcyjność rodzin – bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych – 49,7% (90 osób), złe warunki mieszkaniowe – 34,3% (62 osoby), 

bezrobocie – 33,1% (60 osób), rozpad więzi rodzinnych – 23,8% (43 osoby), margianlizacja 

i wykluczenie społeczne – 23,2% (42 osoby). Dane szczegółowe przedstawia wykres nr 26.  
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Wykres nr 25 

 

 W badaniu ankietowym, mieszkańcy wypowiedzieli się również na temat występowania oraz 

natężenia na terenie Radzionkowa problemu alkoholowego, narkomanii i przemocy. Wyniki 

przedstawiono na kolejnych wykresach.  

Wykres nr 26 

 

Analizując uzyskane odpowiedzi, Duża część ankietowanych zauważa na terenie Gminy 

Radzionków problem alkoholowy. 83 osoby (45,9%) postrzegają go jako występujący 

w niewielkiej grupie osób, natomiast 45 badanych (24,9%) dostrzega ten problem w dużej grupie 

osób. Nasuwa się tutaj wniosek, że skala tego zjawiska jest bardzo duża. Ogółem 70,8% badanych 

wskazuje, że problem alkoholowy istnieje.  
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Wykres nr 27 

 

Z analizy materiału empirycznego wynika, że 41,4% ankietowanych uważa, że problemów 

związanych z narkomanią nie ma w Radzionkowie. 28 osób (15,5%) jest zdania, że problem dotyczy 

tylko niewielkiej grupy osób.  

 

Wykres nr 28 

 

  

Ogólne dane statystyczne wskazują, że przemoc jest zjawiskiem powszechnym, stanowiącym 

poważny problem społeczny. Zdarza się jednak, że ludzie go nie dostrzegają lub nie chcą dostrzegać. 

Prowadzone akcje edukacyjne i profilaktyczne uwrażliwiają ich odbiorców i uczą reagowania na 

krzywdę drugiego człowieka. W badaniu ankietowym 47,5% badanych wskazało, że na terenie 

Radzionkowa zjawisko przemocy dotyczy niewielkiej grupy osób, natomiast 6,6% uważa, że jednak 

dotyczy dużej grupy osób. Innego zdania jest 22,1% respondentów, w ocenie których zjawisko 

przemocy w społeczności lokalnej nie występuje.  
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 Określając problemy Gminy Radzionków zapytano respondentów w pytaniu półotwartym, 

z możliwością wielokrotnego wyboru, o negatywne zjawiska obserwowane wśród dzieci i młodzieży. 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej narażone są dzieci 

i młodzież z Gminy należą: uzależnienie od interentu, telefonu komórkowego – taką odpowiedź dało 

131 osób (72,4%), 110 osób (60,8%), zaniedbania wychowawcze, oraz agresja (w kontaktach, hejt) – 

tak wskazały 94 osoby (51,9%). W dalszej kolejności zwrócono uwagę na demoralizację – tak 

wypowiedziało się 59 osób (32,6%), zaniedbanie socjalne (niedożywienie) – 7,7% badanych, 

eurosieroctwo – 5,5%. W kategorii „inne” zasygnalizowano zagrożenia behawioralne (zakupoholizm) 

czy zaniedbania w zakresie edukacji. Dane zamieszczone zostały na wykresie.  

Wykres nr 29 

 

 Kolejne pytania z możliwością wyrażenia własnego stanowiska dotyczyły osób starszych 

i niepełnosprawnych. Według badanych dla osób starszych problemy to przede wszystkim choroby, 

izolacja społeczna (samotność) oraz brak zorganizowanych form spędzania czasu - odpowiednio: 

66,3%; 50,8% i 37,6%.   

Podobnie przedstawiają się problemy osób niepełnosprawnych na terenie Radzionkowa. 

Borykają się oni przede wszystkim z: niezdolnością do samoobsługi (54,7%), izolacją społeczną 

(samotnością) – 53,6%, brakiem zorganizowanych form spędzania czasu (32%) oraz chorobami 

(26%). To również problemy z niepełnosprawnością ubóstwem, niedostosowaniem społecznym, 

izolacją rodzinną (odrzuceniem) czy niedostosowaną infrastrukturą do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Szczegółowe dane przedstawione zostały na poniższych wykresach. 
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Wykres nr 30 

 
 

 

Wykres nr 31 

 

 

 Przejawów zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin jest wiele. Najczęściej są to nieprawidłowe 

postawy rodzicielskie. W badaniu ankietowym zapytano respondentów o przyczyny bezradności 

rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Badani mogli w pytaniu wyrazić własne opinie, sugestie. Mieli możliwość wielokrotnego wyboru 

z zaproponowanej kafeterii. Badani najczęściej wskazywali na niskie umiejętności rodzicielskie / 
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wychowawcze – 104 osoby (57,5%), w dalszej kolejności uzależnienia – 82 osoby (45,3%) 

i bezrobocie – 71 osób (39,2%). 47 osób (26%) wskazało na przemoc w rodzinie i ubóstwo. 44 osoby 

(24,3%) przyczynę problemów rodzicielskich upatruje w rozpadzie rodziny. W kategorii „inne” 

znalazły się: brak czasu dla dzieci – wielogodzinna praca, brak czasu dla dzieci, pobieranie zasiłków – 

„wyuczona bieda”. Szczegółowe dane przedstawia wykres nr  33. 

 

Wykres nr 32 

 

 W kolejnym pytaniu poproszono ludność Radzionkowa o wskazanie, na jakie w ich opinii 

obszary samorząd lokalny powinien położyć nacisk, by móc skuteczniej rozwiązywać najważniejsze 

problemy społeczne w mieście. Ponownie, w pytaniu prócz zaproponowanych odpowiedzi do wyboru, 

badani mogli przedstawić własne uwagi czy propozycje obszarów. 

Najczęstszą odpowiedzią był dostęp do opieki medycznej – tak wskazało 108 osób, tj. 59,7% 

wszystkich biorących udział w badaniu. 63 osoby (34,8%) pokreśliło ograniczenie bezrobocia 

i poprawa rynku pracy, następnie wsparcie osób poszukujących pracy – 58 osób (32%). Dla 55 osób 

(30,4%) spośród wszystkich badanych to aktywizacja społeczna osób starszych oraz prowadzenie 

polityki proinwestycyjnej mającej na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych daje możliwość 

rozwiązania problemów społecznych. 

Ponadto zakreślono w kolejności: inwestycje w infrastrukturę (28,7%), zwiększenie pomocy 

osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (28,2%), poprawę jakości życia 

osobom niepełnosprawnym (27,6%) oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych (27,1%). Poniższy 

wykres ilustruje zaznaczone dane. 
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Wykres nr 33 

 

 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 Odpowiedzi na pytania dotyczące czystości Radzionkowa przedstawiają poniższe wykresy.  

Wykres nr 34 
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Wykres nr 35 

 

 Jak wynika z wykresów ankietowani dobrze oceniają czystość swojego miasta – 52,5% 

respondentów. Dobrze oceniony został również system segregacji odpadów w mieście – taką 

odpowiedź zakreśliło 50,3% wszystkich badanych. 

 Mieszkańcy Radzionkowa, którzy wzięli udział w badaniu wskazali na konieczność podjęcia 

skutecznych rozwiązań w walce z zanieczyszczeniem powietrza, ochronę środowiska. W pytaniu  

o poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii 52 osoby (30,9%) wskazały jego niedostatecznie 

wykorzystywanie. Tylko 21%, tj. 38 osób wskazuje na dobry poziom wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Dane pokazuje wykres nr 37. 

 

Wykres nr 36 
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VII.  RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

 Mieszkańcy Radzionkowa wysoko ocenili swoją dostępność do towarów i usług -  na 

poziomie bardzo dobrym – 34 osoby (18,8%), a na poziomie dobrym – 99 osób (54,7%). Tylko 6 osób 

(3,3%) wskazało, że poziom dostępności jest niedostateczny. Obrazuje to poniższy wykres. 

Wykres nr 37 

 

 Ustosunkowując się do pytania o możliwości znalezienia zatrudnienia w Gminie Radzionków 

ankietowani wskazali, że jest to trudne – tak uważa 44,2% wszystkich osób badanych, a 29,3% 

wskazało, że jest to bardzo trudne (wykres nr 39).   

  

Wykres nr 38 

 

 Kolejne pytanie ankiety dotyczyło inwestycji w Gminie. Z analizy danych wyłania się dość 

dobra ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Bardzo dobrze oceniło ją 17 osób (9,4%), a dobrze – 

66 osób (36,%). 11,6% wszystkich osób biorących udział w badaniu wskazało, że inwestycje są 

niedostateczne. Ilustruje to wykres nr 40. 
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Wykres nr 39 

 

VIII. INFRASTRUKTURA. 

 Obszar problemowy dotyczący infrastruktury to pytanie: o działalność samorządu na rzecz 

osób niepełnosprawnych, w zakresie dostępu do jednostek organizacyjnych, placówek kulturalnych, 

sportowych, to pytanie o ocenę działalności inwestycyjnej oraz małej infrastruktury. Odpowiedzi 

badanych przedstawione zostały na kolejnych wykresach.   

Wykres nr 40 
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Wykres nr 41 

 

Wykres nr 42 

 

 Jak wynika z analizy zaprezentowanych wykresów, ponad połowa ankietowanych – 94 osoby 

(51,9%) oceniło, że niewystarczająca jest mała infrastruktura drogowa. Wypowiadając się w pytaniu 

otwartym zamieszczonym w ankiecie, respondenci podkreślali przede wszystkim słabo rozwiniętą 

infrastrukturę rowerową.   

IX. TURYSTYKA. 

 W zakresie oceny atrakcyjności turystycznej Radzionkowa badani wypowiedzieli się 

pozytywnie. Promocja trakcji turystycznych uznana została za wystarczającą – tak oceniło to 48,1% 

badanych. Podobne zdanie mają mieszkańcy, oceniając atrakcyjność Radzionkowa pod względem 

ilości  i jakości zabytków czy miejsc atrakcyjnych np. pod względem przyrodniczym. Bardzo dobrze 

oceniło 35 osób (19,3%), a dobrze - 64 osoby, tj. 35,5%. Dane przedstawiono na wykresach nr 44 i 45. 
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Wykres nr 43 

 

Wykres nr 44 

 

 

X. SPORT I REKREACJA. 

Ostatnim obszarem, o ocenę którego zapytano respondentów dotyczył zaplecza sportowo-

rekreacyjnego Radzionkowa. W pytaniach dotyczących stanu i jakości terenów rekreacyjnych, 

poziomu rozwoju zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz funkcjonowania obiektów sportowo-

rekreacyjnych, większość osób ankietowanych wyraziła opinie pozytywne. Szczegółowe dane 

ilustrują poniższe wykresy.  
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Wykres nr 45 

 

Wykres nr 46 

 

Wykres nr 47 
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 W pytaniu o ocenę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkańcy wskazali 

w większości na dobrą (39,2%) i bardzo dobrą (11,6%) ocenę oferty miasta przygotowana dla 

młodych ludzi. (wykres nr 49). 29 osób, tj. 16% wszystkich badanych oceniło ją na poziomie 

niedostatecznym.  

  

Wykres nr 48 

 

 

4.1 Analiza SWOT. 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej 

znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi użyteczną 

pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, 

ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Jej nazwa to skrót od 

pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników, 

mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego 

Zgodnie z powyższym, czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które 

społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione               

w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również 

według innego kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli silne strony i szanse 

oraz czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia.  

 Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT w zakresie polityki społecznej dla gminy 

Radzionków przygotowane w oparciu o prace powołanych zespołów zadaniowych oraz wyniki 

przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji społecznych, w postaci badania ankietowego.  
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Mocne strony 
 

 

Słabe strony 
 

▪ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,                  

w tym unijnych,  

▪ walory turystyczne, atrakcyjne przyrodniczo 

i kulturowo tereny,  

▪ zaplecze rekreacyjno-sportowe,  

▪ dobra dostępność komunikacyjna, 

▪ położenie przy ważnych szlakach 

komunikacyjnych,  

▪ proinwestycyjne nastawienie władz gminy,  

▪ duża aktywność mieszkańców w życiu 

społecznym,  

▪ dziedzictwo kulturowe, 

▪ dobra infrastruktura lokalna (drogowa, 

komunalna,  

▪ poczucie solidarności mieszkańców Gminy 

w sytuacjach zagrożeń, 

▪ istniejące placówki kulturalne,  

▪ dobra baza oświatowa, sieć szkół                                

i przedszkoli, 

▪ sprawna administracja, 

▪ wspieranie przez samorząd organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych, 

▪ rozwijająca się przedsiębiorczość, 

▪ realizowanie programów i projektów na 

rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 

wykluczeniem społecznym, 

▪ podejmowanie działań mających na celu 

integrację społeczności lokalnej, 

▪ stwarzanie mieszkańcom możliwości 

zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji, 

▪ prowadzenie poradnictwa i podejmowanie 

▪ przyspieszony proces starzenia się 

ludności, 

▪ dziedziczenie bezrobocia i patologii, 

▪ osłabiony dostęp do opieki medycznej, 

▪ niedostateczne wypełnianie funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez 

rodziców, 

▪ brak placówek wsparcia dziennego dla 

seniorów, 

▪ zanieczyszczenie i degradacja środowiska 

naturalnego, 

▪ niewystarczająca ilość lokali socjalnych, 

▪ pogarszający się stan techniczny dróg, 

▪ bierna postawa świadczeniobiorców OPS                       

w rozwiązywaniu problemów życiowych, 

▪ niska aktywność środowiska lokalnego do 

tworzenia grup samopomocowych i grup 

wsparcia, 

▪ niedostateczne wykorzystanie wolnych 

terenów pod inwestycje, 

▪ słabo rozwinięta infrastruktura drogowa, 

▪ ograniczone zasoby rzeczowe i finansowe, 

które mogą być wykorzystane na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, 

▪ występowanie zagrożeń związanych                      

z uzależnieniami, zwłaszcza od alkoholu, 

▪ niedostosowanie dostępności obiektów 

publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

▪ brak placówki wsparcia dziennego                    

(w rozumieniu przepisów ustawy                            

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej), 
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interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

▪ wyspecjalizowana kadra instytucji 

funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej, 

▪ tematyczne imprezy i wydarzenia 

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

organizowane przez samorząd, organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne, 

popularyzujące zdrowy i aktywny styl życia. 

▪ brak mieszkań chronionych na terenie 

gminy. 

 

 

 

Szanse 

 

 

Zagrożenia 

▪ dostęp do funduszy Unii Europejskiej, 

▪ korzystne położenie geograficzne 

i komunikacyjne gminy, 

▪ pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

rozwój infrastruktury, 

▪ wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, 

▪ rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

▪ atrakcyjność inwestycyjna Gminy, 

▪ tworzenie i realizacja programów 

aktywizujących społeczność lokalną 

▪ wspierania zatrudnienia osób bezrobotnych 

(roboty publiczne, prace interwencyjne, 

prace społecznie użyteczne),  

▪ ukierunkowanie na ochronę środowiska, 

▪ rozwój technologii związanych z internetem 

(informacyjno-komunikacyjne), 

▪ szeroka, różnorodna oferta dla mieszkańców  

▪ kapitał ludzki (wzrost aktywności 

społecznej, liderzy lokalni, autorytety), 

▪ wartości historyczne i kulturowe Gminy, 

▪ likwidacja barier architektonicznych,  

▪ aktywizacja osób niepełnosprawnych,  

• obciążenie Gminy nowymi zadaniami, bez 

zabezpieczenia środków na ich realizację, 

• znaczny odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym,   

• bezrobocie młodych / ukryte bezrobocie, 

• pogłębianie się zjawiska dziedziczenia 

biedy, 

• migracja mieszkańców poza granice 

Gminy, kraju, 

• długotrwałe uzależnienie od pomocy 

społecznej, 

• wzrost zachowań depresyjnych,  

• występowanie zagrożeń funkcjonowania 

rodziny: uzależnienia, bezrobocie, przemoc 

w rodzinie, 

• bezradność i bierność w rozwiązywaniu 

problemów życiowych, 

• niewydolność wychowawcza rodzin, 

• postępująca degradacja wartości rodziny, 

• rosnąca skala potrzeb finansowych                                      

i organizacyjnych na zadania z zakresu 

pomocy społecznej, 

• zagrożenia behawioralne (zakupoholizm, 
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▪ ożywienie działalności organizacji                         

i stowarzyszeń wspierających 

przedsiębiorców, 

▪ stałe szkolenie, doskonalenia zawodowe 

pracowników jednostek organizacyjnych 

Gminy, 

▪ udział w programach i projektach 

skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży 

▪ wzrost świadomości społecznej dotyczącej 

problemów uzależnień i przemocy 

▪ zaangażowanie rodzin w sprawowanie opieki 

nad osobami starszymi 

▪ wzrost społecznej akceptacji osób starszych                 

i niepełnosprawnych 

 

uzależnienie od gier hazardowych, 

internetu, telefonu komórkowego),  

• niespójność przepisów prawa, trudności 

interpretacyjne,  

• marginalizacja spowodowana 

długotrwałym bezrobociem 

• istnienie zjawiska nielegalnego 

zatrudnienia, 

• samotność, izolacja społeczna, 

dyskryminacja, marginalizacja                               

i wykluczenie społeczne osób starszych                 

i  niepełnosprawnych, 

• poczucie braku sprawczości jako przyczyna 

niskiej aktywności lokalnej i społecznej 

 

4.2 Wnioski z diagnozy. 

 Przeprowadzona w dziesięciu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie Radzionków 

pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów społecznych oraz wyzwań na najbliższe 

kilka lat. Uzyskane wyniki diagnozy, opartej na analizie źródeł zastanych, wyników badań 

ankietowych oraz analizie SWOT, pozwoliły na opracowanie założeń polityki społecznej gminy 

Radzionków na lata 2021-2030. Zostały one przedstawione w formie misji, celów i kierunków działań, 

których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, zminimalizowania 

problemów społecznych występujących w gminie obecnie, jak i mogących wystąpić w najbliższych 

latach. Działania zostały ujęte w niżej przedstawionych obszarach. 

1. Tworzenie warunków do systemowego wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych.  

2. Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania i przemocy w rodzinie oraz 

dostępności opieki zdrowotnej. 

3. Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 

5. Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu. 

6. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz dbałość 

o środowisko naturalne. 

7. Zwiększenie aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych.  

8. Wzmocnienie stanu malej infrastruktury na terenie Miasta. 
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5. WIZJA, MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ. 

 Wizja przedstawia pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych jego wymiarach. Jego 

elementy powinny wyrażać dążenia mieszkańców i władz miasta, jednocześnie będąc wyrazem ich 

ambicji i aspiracji. Wizję Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021-2030 można zawrzeć w poniższym zdaniu:  

Radzionków miastem, , które w oparciu o lokalne bogactwa naturalne i kulturowe angażuje 

do współpracy mieszkańców i przedsiębiorców. To atrakcyjne miejsce do życia wszystkich 

mieszkańców, w poczuciu bezpieczeństwa, z dostępem do szerokiej oferty usług edukacyjnych, 

kulturalnych i sportowych. Miastem dbającym o swoje „pasje”, aktywnie realizującym wspólne 

pomysły przy wsparciu instytucji miejskich i organizacji pozarządowych. 

Misja opisuje zasady i wartości przyjmowane przez realizujących strategię oraz określa 

podstawowy sposób jej urzeczywistniania. Pojęcie „wartości” oznacza wszystko to, co cenne i godne 

pożądania – to otwartość (wonność myśli, działań, zaczynająca się od samopoznania), 

współodpowiedzialność (wspólne zobowiązanie, odpowiedzialność za słabszych, wykluczonych), 

współtworzenie (wzajemne zaufanie, dialog, dążenie do poprawy). Misją samorządu gminy 

Radzionków w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 jest: 

  

Radzionków „moja mała ojczyzna” miastem budującym silne więzy rodzinne, stwarzającym 

mieszkańcom możliwości rozwoju oraz efektywnie przeciwdziałającym zjawiskom wykluczenia 

i marginalizacji społecznej.  

 

Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych  

i operacyjnych oraz kierunków działań i nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań 

realizowanych bezpośrednio przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale zawiera zadania będące 

w kompetencjach wielu lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, w związku 

z czym wymagać będzie ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.  

Poniżej przedstawione zostały cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz wskaźniki. 

Ponadto uwzględniono realizatorów poszczególnych zapisów oraz prognozę zmian. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 73



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

75 | S t r o n a  
 

CEL STRATEGICZNY NR 1: Tworzenie warunków do systemowego wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny nr 1: Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu osób starszych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Udzielanie osobom starszym odpowiedniej opieki 

oraz zwiększenie ich udziału w życiu społeczności 

lokalnej. 

2. Udzielanie seniorom wsparcia w postaci pracy 

socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych oraz 

kontaktów z otoczeniem. 

4. Wsparcie seniorów asystenturą osób starszych. 

5. Inicjowanie i promowanie wśród mieszkańców 

gminy działań samopomocowych np. pomocy 

sąsiedzkiej. 

6. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego 

kierowanej do osób starszych – zapewnienie im 

dostępu do edukacji, kultury i rekreacji, m.in. 

w ramach gminnych placówek kulturalnych oraz 

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

7. Podejmowanie działań prozdrowotnych wśród osób 

starszych.  

8. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe, 

Kościoły, placówki 

ochrony zdrowia 

 

 

 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział  

   w ogóle mieszkańców, 

- liczba osób starszych objętych wsparciem 

  systemu pomocy społecznej, 

- liczba osób starszych objętych usługami 

   wspomagającymi,  

- liczba osób z gminy objętych całodobową opieką 

   w domach pomocy społecznej, 

- liczba przedsięwzięć organizowanych z myślą 

  o aktywnym spędzaniu czasu przez osoby  

  starsze, 

- utworzenie placówki wsparcia dziennego  

  dla seniorów 

- liczba zrealizowanych programów / projektów  

   kierowanych do seniorów. 
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placówki wsparcia dziennego dla seniorów. 

9. Realizacja programów / projektów aktywizujących 

seniorów i budujących pozytywny wizerunek osób 

starszych wśród społeczności lokalnej. 

 

Cel operacyjny nr 2: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.  

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom  

niepełnosprawnym. 

2. Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu 

aktywności osób niepełnosprawnych oraz 

wykorzystujących ich potencjał. 

3. Współpraca z sektorami państwowymi, 

prywatnymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, 

dostępu do usług społecznych i informacji. 

4. Działania mające na celu poprawę dostępności 

podmiotów użyteczności publicznej poprzez 

likwidację barier architektonicznych.    

5. Realizacja programów / projektów wspierających 

aktywizację społeczno-zawodową osób  

niepełnosprawnych. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe, 

Kościoły, placówki 

ochrony zdrowia 

 

 

- liczba osób niepełnosprawnych objętych   

  wsparciem systemu pomocy społecznej, 

- liczba osób niepełnosprawnych objętych  

   usługami wspomagającymi,  

- liczba obiektów, w których zapewniono  

  dostęp osobom ze szczególnymi ograniczeniami,  

   np. likwidacja barier architektonicznych,  

- liczba zrealizowanych programów / projektów  

  kierowanych do osób niepełnosprawnych. 
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CEL STRATEGICZNY NR 2: Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz 

dostępności opieki zdrowotnej. 

Cel operacyjny nr 1: Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy domowej. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, 

prawnej i społecznej dla osób i rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień i przemocy. 

2. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, edukacyjnej 

i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, 

w tym kierowanej do dzieci, młodzieży i ich 

rodziców. 

3. Zintegrowane działania interwencyjne 

w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie – zintensyfikowanie działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego, wdrażanie 

procedury „Niebieskie Karty”. 

4. Podejmowanie współpracy z organizacjami  

pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi 

Działania 

ciągłe 

w latach  

2021-2030 

Policja, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Wydział 

Kryminalny Komendy 

Powiatowej Policji  

w Tarnowskich Górach, 

Urząd Miasta,  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Zespól Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

organizacje pozarządowe, 

Kościoły, 

- liczba osób objętych wsparciem z systemu  

  pomocy społecznej z powodu uzależnień 

  i przemocy w rodzinie, 

- liczba osób objętych pomocą w ramach punktu 

  konsultacyjnego, 

- liczba osób / rodzin objętych wsparciem  

  psychologicznym,   

- liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu  

  interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania  

  przemocy w rodzinie / grup roboczych, 

- liczba zrealizowanych programów / projektów  

  informacyjno-edukacyjnych.    
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i narkomanii.  

5. Podejmowanie działań profilaktycznych oraz 

upowszechnianie wiedzy związanej 

z uzależnieniami i przemocą w rodzinie. 

6. Realizacja programów / projektów na rzecz 

wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

placówki oświatowe, 

placówki ochrony zdrowia 

 

 

 

Cel operacyjny nr 2: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Promowanie zdrowego trybu życia i prowadzenie 

profilaktyki zdrowotnej. 

2. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług 

zdrowotnych.  

3. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na 

celu zaznajomienie mieszkańców z czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia - kampanie 

prozdrowotne, edukacyjne, informacyjne, imprezy 

promujący zdrowy styl życia. 

4. Umożliwienie mieszkańcom udział 

w profilaktycznych programach zdrowotnych. 

5. Wprowadzenie niezbędnej współpracy 

Działania 

ciągłe 

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Zespól Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowe, 

- liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi   

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie  

  promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

- liczba realizowanych programów zdrowotnych. 
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międzyinstytucjonalnej w zakresie ochrony 

zdrowia. 

placówki ochrony zdrowia 

 

 

CEL STRATEGICZNY NR 3: Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny. 

Cel operacyjny nr 1: Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, 

w szczególności przeżywającymi trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  

2. Budowanie systemu działań wspomagających 

funkcjonowanie rodzin poprzez rozwój asystentury 

rodzinnej oraz integrację społeczności lokalnej 

w oparciu o działania środowiskowe.   

3. Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz 

promowanie prawidłowego modelu rodziny, m.in. 

poprzez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej, placówek oświatowych, asystentów 

rodziny. 

4. Integrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny 

w gminie poprzez współpracę różnych podmiotów 

Działania 

ciągłe 

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

placówki oświatowe,  

organizacje pozarządowe, 

społeczność lokalna 

 

 

- liczba osób / rodzin objętych pracą socjalną, 

- liczba osób / rodzin objętych wsparciem 

  z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

  rodzinnych i alimentacyjnych, 

- liczba rodzin i dzieci objętych asystenturą  

  rodzinną, 

- liczba asystentów rodziny, 

- liczba programów / projektów na rzecz osób 

  zagrożonych i dotkniętych marginalizacją 

  i wykluczeniem społecznym. 
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instytucjonalnych, organizacji pozarządowych 

 i Kościoła.  

5. Realizacja programów / projektów na w zakresie 

wielopłaszczyznowego wsparcia rodzin.  

 

Cel operacyjny nr 2: Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie ich wszechstronnego rozwoju. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na 

jakość i poziom procesu kształcenia i wychowania 

dzieci i młodzieży w gminie i podejmowanie 

interwencji w tym zakresie. 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży. 

3. Monitorowanie środowiska uczniów pod kątem 

zabezpieczenia ich potrzeb przez dom rodzinny. 

4. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego dla 

rodzin, dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 

rozwijanie służącej temu infrastruktury oraz 

zwiększenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

przy wykorzystaniu zasobów oświatowych, 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy, 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

placówki oświatowe, 

jednostki sportowo-

rekreacyjne 

- liczba dzieci objętych wsparciem (dożywianie,  

  pomoc materialna dla uczniów-stypendium), 

- liczba dzieci i młodzieży biorących udział 

  w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, 

- liczba świetlic przyszkolnych oraz dzieci z nich 

   korzystających, 

- liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu  

  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

- liczba placówek wsparcia dziennego / świetlic  

   środowiskowych dla dzieci i młodzieży 

   niedostosowanej społecznie, 

- liczba zrealizowanych programów / projektów. 
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organizowanie wypoczynku.  

5. Utworzenie świetlicy środowiskowej / placówki 

wsparcia dziennego wspierającej młodzież 

niedostosowaną społecznie, pochodzącą z rodzin 

niewydolnych wychowawczo.   

6. Realizacja programów / projektów wspierających 

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

 

CEL STRATEGICZNY NR 4:  Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 

Cel operacyjny nr 1: Przeciwdziałanie przestępczości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie akcji informacyjnych, w tym 

w szczególności w środowisku seniorów, na 

temat zagrożeń przestępczością. 

2. Podejmowanie działań profilaktyczno-

edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, m.in. 

opracowywanie i realizowanie programów 

w placówkach oświatowych i włączanie w ich 

realizację policjantów. 

3. Kontynuowanie przez jednostki gminne 

i mieszkańców współpracy z policją, prokuraturą 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Policja,  

Straż Miejska,  

Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej 

Policji w Tarnowskich 

Górach, 

Wydział Kryminalny 

Komendy Powiatowej 

Policji w Tarnowskich 

Górach, 

- liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

  w tym z udziałem nieletnich, 

- liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

- liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy 

   bezpieczeństwa na drodze. 
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rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 

sądowymi i organizacjami pozarządowymi na 

rzecz przeciwdziałania przestępczości. 

społeczność lokalna, 

organizacje pozarządowe, 

 

Cel operacyjny nr 2: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i w otoczeniu domowym uczniów. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy  Wskaźniki 

1. Uwrażliwienie rodziców i opiekunów uczniów na 

kwestie związane z prawidłowym i bezpiecznym 

zachowaniem się na terenie szkoły i w otoczeniu 

domowym. 

2. Podejmowanie działań interwencyjnych 

i zapobiegawczych mających na celu 

eliminowanie zachowań o charakterze 

patologicznym w środowisku szkolnym. 

3. Realizowanie programów profilaktyczno-

edukacyjnych w palcówkach oświatowych na 

temat przestępczości i jej negatywnych skutków. 

4. Podejmowanie działań mających na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do 

szkoły i drodze powrotnej do domu. 

5. Realizacja programów / projektów na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Policja, 

Straż Miejska, placówki 

oświatowe 

- liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą dotyczących  

  edukacji z zakresie występujących zagrożeń oraz  

  właściwego zachowania w szkole, domu, na  

  drodze, 

- liczba programów profilaktyczno-edukacyjnych 

  w szkołach oraz liczba osób nimi objętych. 
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CEL STRATEGICZNY NR 5: Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu. 

Cel operacyjny nr 1: Obniżenie poziomu bezrobocia poprzez wdrażanie działań aktywizacyjnych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

bezrobotnych i ich  otoczenia. 

2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 

osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 

poprzez udział w pracach społecznie 

użytecznych, robotach publicznych, 

interwencyjnych. 

4. Promocja idei wolontariatu wśród osób 

bezrobotnych jako metody pozyskiwania 

umiejętności i doświadczenia, w tym 

zawodowego. 

5. Realizacja programów / projektów.   

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy 

- liczba osób bezrobotnych w gminie, 

- liczba osób bezrobotnych korzystających 

   z systemu pomocy społecznej, 

- liczba osób korzystających z form aktywizacji  

  zawodowej oferowanych przez Powiatowy Urząd  

  Pracy, 

- liczba wolontariuszy wśród osób bezrobotnych, 

- liczba realizowanych programów / projektów 

  w zakresie aktywizacji grup zagrożonych  

  wykluczeniem społecznym oraz liczba osób nimi  

  objętych. 
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CEL STRATEGICZNY NR 6:  Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego, wzmocnienie stanu małej 

infrastruktury oraz dbałość o środowisko naturalne. 

Cel operacyjny nr 1: Tworzenie zasobów lokalowych niezbędnych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Odnowienie / remontowanie lokali do zasiedlenia. 

2. Utworzenie mieszkania chronionego dla 

mieszkańców znajdujących się w szczególnej 

sytuacji. 

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

modernizację infrastruktury. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta,  

Zakład Gospodarki 

Komunalnej, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

- liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, 

- liczba mieszkań chronionych, 

- liczba projektów, w ramach których pozyskano 

  fundusze na modernizację infrastruktury. 

 

 

Cel operacyjny nr 2: Przeciwdziałanie degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy  Wskaźniki 

1. Rozwijanie systemu dofinansowań  dla 

mieszkańców do wymiany źródeł ciepła (np. 

wymiany kotłów, termoizolacje itd.) 

2. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. 

3. Edukacja ekologiczna. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, społeczność 

lokalna 

- liczba złożonych i rozpatrzonych wniosków 

  o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, 

- liczba przedsięwzięć w zakresie ograniczania  

   niskiej emisji, walki ze smogiem, 

- liczba akcji informacyjno-edukacyjnych  

  dotyczących ochrony środowiska .  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 83



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

85 | S t r o n a  
 

CEL STRATEGICZNY NR 7:  Zwiększenie aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Cel operacyjny nr 1: Tworzenie warunków sprzyjających promowaniu zjawiska przedsiębiorczości. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 1 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Wdrażanie programów edukacyjnych w zakresie 

przedsiębiorczości. 

2. Treningi edukacji  finansowej z mieszkańcami 

najbardziej oddalonymi od rynku pracy, 

rozeznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe 

- liczba programów edukacyjnych w zakresie  

  przedsiębiorczości, realizowanych w placówkach  

  oświatowych na terenie miasta, 

- liczba osób, z którymi przeprowadzono w ramach  

  pracy socjalnej treningi edukacji finansowej 

  i zarządzania budżetem domowym. 

 

Cel operacyjny nr 2: Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu zatrudnienia przez bezrobotnych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego nr 2 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Wdrażanie programów integracyjnych. 

2. Wdrażanie nowatorskich form zatrudnienia 

socjalnego / subsydiowanego (prace społecznie 

użyteczne itp.) 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2030 

Urząd Miasta, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Tarnowskich Górach 

- liczba osób bezrobotnych biorących udział 

   w pracach społecznie użytecznych,  

   interwencyjnych, robotach publicznych. 
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6. RAMY FINANSOWE STRATEGII. 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Radzionkowie w latach 2021-2030 jest jej finansowanie. Wymóg 

określenia ram finansowych wynika bezpośrednio z art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c z ustawy o pomocy 

społecznej.  

Skuteczność działań zależy zarówno od środków posiadanych przez Miasto, jak 

i efektywności w ich dalszym pozyskiwaniu, np. z budżetu państwa czy Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Prognozę oparto o wysokość środków finansowych poniesionych na realizację zadań 

w latach poprzednich (wykres nr 49), wynikającą z oceny zasobów pomocy społecznej, przy 

uwzględnieniu ryzyk  finansowych, takich jak np. zmiana przepisów w zakresie pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, inflacji oraz zmian demograficznych.  

Wykres nr 49 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej” w latach 2017-2019 

Określając ramy finansowe Strategii na lata 2021-2030 przyjęto przez pierwsze trzy lata 0,3% 

wskaźnik wzrostu w skali roku, w stosunku do roku 2019, a przez kolejne lata 1,5% wskaźnik wzrostu 

wydatków na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej.  

 

Tabela nr 11. Ramy finansowe Strategii w latach 2012-2030 

Lp. Rok 
Prognoza wydatków finansowych w zakresie  

polityki społecznej 

1. 2021 21 763 543 

2. 2022 21 828 834 

3. 2023 21  894 321 
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4. 2024 22 222 736 

5. 2025 22 556 077 

5. 2026 22 894 418 

6. 2027 23 237 834 

7. 2028 23 586 402 

9. 2029 23 940 198 

10. 2030 24 299 301 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie poniesionych środków finansowych na realizację zadań w latach poprzednich.  

 Określone powyżej wartości mają charakter szacunkowy i będą w trakcie realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie w latach 2021-2030 potwierdzane 

zapisami w wieloletnich prognozach finansowych oraz uchwałach budżetowych na kolejne lata. 

 

7. WDROŻENIE, MONITOROWANIE  I EWALUACJA STRATEGII. 

 Koordynatorem realizacji działań określonych w dokumencie Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030, zgodnie z art. 110 ust. 4 

powołanej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Zespół ds. Monitorowania, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów realizujących 

strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie 

oceniał poziom wdrożenia zapisów strategicznych oraz przedstawiał ocenę skuteczności prowadzonej 

polityki społecznej. Zespół ds. Monitorowania zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta, 

w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021-2030.  

Znaczenie Strategii dla rozwoju społeczności lokalnej i poprawy jakości życia narzuca 

konieczność monitorowania realizacji zamierzeń strategicznych, a także metod ich osiągania. Proces 

monitorowania będzie polegał na systematycznym obserwowaniu zachodzących zmian oraz 

gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych zebranych od wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w realizację działań strategicznych. 

Podstawowym dokumentem monitoringu będzie roczny raport z realizacji zadań,  

opracowywany przez Zespół ds. Monitorowania i przekazywany Burmistrzowi Miasta oraz Radzie 

Miasta do końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym, którego dany raport dotyczy. 

Zostanie on przygotowany w oparciu o sprawozdania (raporty cząstkowe) jednostek organizacyjnych 

gminy z realizacji wyznaczonych dla nich zadań oraz w oparciu o wszelkie dane uzyskane od 

podmiotów publicznych oraz prywatnych, zaangażowanych w politykę społeczną, w tym 

w szczególności od organizacji pozarządowych i kościelnych, działających w sferze pożytku 

publicznego. Raporty co trzy lata będą pełniły zarazem funkcję raportów ewaluacyjnych.  
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 Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań i zaplanowanych celów posłużą określone 

w dokumencie wskaźniki monitoringowe. Gromadzone dane i informacje w ramach monitoringu 

odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii są odpowiednie do zmieniających się 

potrzeb i priorytetów na poziomie gminy. Posłużą one ewaluacji, której głównym celem jest 

podwyższenie stopnia adekwatności, efektywności interwencji, rozumiane nie tylko jako pozytywne 

efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio ze strategią, lecz także jako zwiększenie 

przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze lokalne. 

 

8. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM STRATEGIĄ. 

 Rozwiązywanie problemów państwo pozostawiło w dużej mierze samorządom – można tu 

wymienić: politykę senioralną, politykę  rodzinną, nowe programy dla rodzin w pieczy zastępczej czy 

przemocy. Przy wydłużającym się życiu pojawią się problemy braku osób do opieki nad seniorami, 

nie tylko w ich własnych domach, ale również w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki 

lekarskiej i opieki pielęgniarskiej. Można więc przyjąć, że pomoc społeczna będzie podlegać dużym 

przemianom. Realizacja Strategii, poprzez wdrażanie celów i zadań zaowocuje minimalizacją 

zdiagnozowanych negatywnych zjawisk społecznych oraz poprawą jakości życia mieszkańców. 

Zakłada się, że realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Radzionkowie na lata 2021-2030 przyniesie: 

• pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych 

potrzeb wraz z ich monitoringiem; 

• wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów niż 

jednostki pomocy społecznej oraz poprawę przepływu informacji między tymi podmiotami; 

• poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych; 

• rozszerzenie zakresu usług dla seniorów, poprawę dostępności usług dedykowanych seniorom 

oraz rozwój polityki senioralnej; 

• zapewnienie dostępu do usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 

• wzmocnienie roli i pozycji osób starszych w społeczności lokalnej; 

• efektywniejszy udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznym 

i zawodowym; 

• wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej oraz zmniejszenie zjawiska przemocy 

w rodzinie; 

• stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodzin, zapewniającego różnorodne 

formy pomocy, m.in. w kształceniu i wszechstronnym rozwoju;   

• podniesienie poziomu wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich; 

• zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień;  
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• stworzenie dogodnych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży; 

• zwiększenie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych 

rozwiązań poprawiających jakość życia; 

• wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej; 

• poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia; 

• zwiększenie liczby mieszkańców aktywnych fizycznie i stosujących się do zasad zdrowego 

trybu życia; 

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej, w tym bezpieczeństwa 

uczniów; 

• poprawę dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób ze szczególnymi 

ograniczeniami z racji wieku, niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia i niskich 

kwalifikacji zawodowych; 

• ograniczenie źródeł niskiej emisji, ograniczenie smogu; 

• zmniejszenie zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego.  

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe jedynie przy pełnym zaangażowaniu 

wszystkich instytucji, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz społeczności lokalnej 

Radzionkowa. 
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Załącznik nr 1  

do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

Szanowni Państwo  

 

W związku z prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracami nad 

Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 

2021-2023 zwracam się do Państwa z prośbą  o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę 

podzielono na 10 obszarów tematycznych, w których znajdują się pytania jednokrotnego 

lub wielokrotnego wyboru. W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została liczba 

wymaganych odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone 

za pomocą ankiety google. To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej mocne i słabe 

strony Radzionkowa, jego szanse oraz zagrożenia. Zatem proszę o udzielenie odpowiedzi 

na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać 

najważniejsze problemy społeczne i potrzeby naszego miasta. 

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące 

odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną 

zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2023, w zakresie jej celów, priorytetów oraz 

kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.  

Ankieta dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków: 

www.radzionkow.pl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie: 

www.ops.radzionkow.pl Formularz ankiety również w formie papierowej dostępny                         

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie. 

Wypełnione ankiety proszę składać do dnia 31.07.2020r. Formularze papierowe można 

składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radzionków oraz sekretariacie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie. 

                                                    Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety 

                                                                       Burmistrz Miasta Radzionków 

                                                                                  dr Gabriel Tobor 
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I. KULTURA I SZTUKA 

1. Czy liczba imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę jest wystarczająca? 

    (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  zdecydowanie ta 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  nie mam zdania 

 

2. W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o organizowaniu imprez kulturalnych? 

     (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

 

  przez internet 

  z ogłoszeń zlokalizowanych na terenie Gminy 

  od sąsiadów i rodziny 

  mam problemy z uzyskaniem informacji 

  inne, jakie:  ………………………………………………………………………………..…….. 

 

3. Jak Pani/Pan ocenia jakość usług świadczonych przez obiekty kulturalne na terenie Radzionkowa?  

    (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

II. OŚWIATA I EDUKACJA 

4. Jakiego rodzaju zajęć w lokalnych szkołach jest brak lub ich liczna jest niewystarczająca? 

    (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 3 odpowiedzi) 

  obsługa komputera 

  języki obce 

  przedsiębiorczość / kreatywność 

  współpraca w grupie / rozwiązywanie konfliktów 

  inne, jakie: ………………………………………………………………………………………. 

 

5. Jak Pani/Pan ocenia poziom edukacji i kształcenia na terenie Radzionkowa? 

    (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 
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6. Jak Pani/Pan ocenia liczbę placówek oświatowych (przedszkola, szkoły) w Gminie? Czy ich liczba  

     jest wystarczająca? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  tak 

  nie 

  nie mam zdania 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

7. Jak ocenia Pani/Pan stan bezpieczeństwa na terenie Radzionkowa? 

    (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

8. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem zmienia się poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie  

    Gminy? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  maleje 

  rośnie 

  jest na stałym poziomie 

 

9. Co Pani/Pana zdaniem wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej 

    Gminie? (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 2 odpowiedzi) 

  większa liczba patroli Policji 

  ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu 

  akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze) 

  inne, jakie? ………………………………………………………………………………….….. 

 

IV. ZDROWIE PUBLICZNE 

10. Jak Pani/Pan ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie (podstawowa opieka  

      zdrowotna)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

11. Jak Pani/Pan ocenia dostęp do lekarzy specjalistów w Gminie? 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 
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12. Czy widzi Pani/Pan potrzebę realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych na terenie  

      Radzionkowa? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  tak 

  nie 

  nie mam zdania 

 

13. Co Pani/Pana zdaniem mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowia? 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  edukacja 

  profilaktyka 

  lepszy dostęp do służby zdrowia 

  inne, jakie?  ………………………………………………………………………………..…… 

 

V. POLITYKA SPOŁECZNA / PROFILAKTYKA 

14. Jakie problemy w Pani/Pana ocenie najczęściej dotykają mieszkańców Radzionkowa ? 

      (proszę zaznaczyć „X” - maksymalnie 5 odpowiedzi) 

  alkoholizm 

  bezrobocie 

  długotrwała lub ciężka choroba 

  dysfunkcyjność rodzin - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradność  

życiowa 

  marginalizacja i wykluczenie społeczne 

  narkomania 

  niepełnosprawność 

  starzenie się społeczności lokalnej 

  przestępczość 

  rozpad więzi rodzinnych 

  sieroctwo społeczne 

  ubóstwo 

  złe warunki mieszkaniowe 

  inne, jakie: …………………………………………………………………………………… 

 

15. Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy z alkoholizmem wśród mieszkańców?  

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  tak – dotyczy dużej grupy osób 

  tak – dotyczy niewielkiej grupy osób 

  nie - nie występuje 

  nie mam zdania 

 

16. Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy związane z narkomanią?  

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  tak – dotyczy dużej grupy osób 

  tak – dotyczy niewielkiej grupy osób 

   nie - nie występuje 

  nie mam zdania 
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17. Czy na terenie Radzionkowa zauważa Pani/Pan problemy związane z przemocą?  

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  tak – dotyczy dużej grupy osób 

  tak – dotyczy niewielkiej grupy osób 

  nie - nie występuje 

  nie mam zdania 

 

18. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pani/Pan najczęściej   

      w Radzionkowie? (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 2 odpowiedzi) 

  zaniedbania wychowawcze 

  zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena) 

  eurosieroctwo 

  demoralizacja 

  uzależnienia (internet, telefon komórkowy) 

  agresja (w kontaktach, hejt) 

  inne, jakie?  ……………………………………………………………………………….. 

 

19. Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się osoby starsze  

      terenie Radzionkowa” (proszę zaznaczyć „X” - maksymalnie 3 odpowiedzi) 

  ubóstwo 

  choroby 

  niepełnosprawność 

  izolacja społeczna (samotność) 

  izolacja rodzinna (odrzucenie) 

  niezdolność do samoobsługi 

  niedostosowanie społeczne 

  brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu  

  inne, jakie: ………………………………………………………………………………..…….. 

 

20. Z jakimi problemami społecznymi Pani/Pana zdaniem najczęściej spotykają się osoby  

      niepełnosprawne na terenie Radzionkowa” (proszę zaznaczyć „X” - maksymalnie 3 odpowiedzi) 

  ubóstwo 

  choroby 

  niepełnosprawność 

  izolacja społeczna (samotność) 

  izolacja rodzinna (odrzucenie) 

  niezdolność do samoobsługi 

  niedostosowanie społeczne 

  brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 

  inne, jakie: ……………………………………………………………………………………… 

 

21. Jakie są Pani/Pana zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo- 

      wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? 

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 3 odpowiedzi) 

  uzależnienia 

  bezrobocie 
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  przemoc w rodzinie 

  niepełnosprawność / długotrwała choroba 

  wielodzietność 

  ubóstwo 

  rozpad rodziny 

  rodzina niepełna 

  niskie umiejętności rodzicielskie / wychowawcze 

  inne, jakie? …………………………………………………………………………………..…. 

 

22. Na jakie obszary w Pani/Pana opinii samorząd lokalny Radzionkowa powinien położyć  

      największy nacisk w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych?  

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 5 odpowiedzi) 

  aktywizacja społeczna osób starszych 

  dostęp do opieki medycznej 

  ograniczenie bezrobocia, poprawa rynku pracy 

  inwestycje w infrastrukturę 

poprawa jakości życia osobom niepełnosprawnym 

  poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego 

  prowadzenie polityki proinwestycyjnej mającej na celu przyciągnięcie inwestorów 

      zewnętrznych 

  rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej 

  rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej 

  wsparcie osób poszukujących pracy 

  wsparcie inicjatyw obywatelskich 

  wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości 

  wsparcie organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach na rzecz osób zagrożonych  

      wykluczeniem społecznym 

  zwiększenie liczby mieszkań socjalnych 

  zwiększenie pomocy osobom / rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

  inne, jakie: …………………………………………………………………………………..... 

 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA 

23. Jak Pani/Pan ocenia czystość na terenie gminy” 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

24. Jak Pani/Pan ocenia system segregacji odpadów na terenie Radzionkowa? 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 
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  nie mam zdania 

 

25. Jak Pani/Pan ocenia poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy?  

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

VII. RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

26. Jak Pani/Pan ocenia poziom dostępności mieszkańców do towarów i usług na terenie Gminy?  

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

27. Według Pani/Pana znalezienie pracy na terenie gminy Radzionków jest: 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo trudne 

  trudne 

  łatwe 

  bardzo łatwe 

  nie mam zdania 

 

28. Jak Pani/Pan ocenia atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest  

      atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

 

VIII. INFRASTRUKTURA 

29. Jak Pani/Pan ocenia działalność Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (dostęp do jednostek  

      organizacyjnych Gminy, placówek kulturalnych, sportowych) 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 
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30. Działania inwestycyjne podejmowane przez Gminę są Pani/Pana zdaniem prowadzone: 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

31. Jak Pani/Pan ocenia małą infrastrukturę drogową w Radzionkowie (ciągi pieszo-rowerowe,  

      oświetlenie, przystanki, itp.)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zdania 

 

IX. TURYSTYKA 

32. Czy działania podejmowane w zakresie promocji atrakcji turystycznych na terenie Radzionkowa  

      są: (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  wystarczające 

  niewystarczające 

  nie mam zdania 

 

33. Jak Pani/Pan ocenia atrakcyjność turystyczną Radzionkowa (ilość i jakość zabytków, miejsc  

      atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, stan środowiska naturalnego, ścieżki przyrodnicze                         

      i edukacyjne)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

X. SPORT I REKREACJA 

34. Jak Pani/Pan ocenia stan i jakość terenów rekreacyjnych (parki, miejsca spacerowe)? 

      (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

35. Jak Pani/Pan ocenia poziom rozwoju zaplecza sportowo-rekreacyjnego (boiska, place zabaw,  

      parki, ławeczki)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 
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  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

36. Jak Pani/Pan ocenia funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Radzionkowa? 

     (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

37. Jak Pani/Pan ocenia ofertę spędzania czasu wolnego na terenie Gminy (dla dzieci, młodzieży,  

      dorosłych, seniorów)? (proszę zaznaczyć „X” przy jednej odpowiedzi) 

  bardzo dobrze 

  dobrze 

  dostatecznie 

  niedostatecznie 

  nie mam zadania 

 

ANALIZA SWOT 

MOCNE I SŁABE STRONY , SZANSE I ZAGROŻENIA GMINY RADZIONKÓW  

38. Co w Pani/Pana opinii jest MOCNĄ STRONĄ, która pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązanie  

      problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków?  

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 10 odpowiedzi) 

  dobra dostępność komunikacyjna 

  położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych 

  dobra baza oświatowa, sieć szkół i przedszkoli 

  wysoki poziom kształcenia w placówkach oświatowych 

  walory turystyczne, atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny 

  istniejące placówki kulturalne 

  dziedzictwo kulturowe 

  proinwestycyjne nastawienie władz gminy 

  wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 

  dobra infrastruktura lokalna (drogowa, komunalna) 

  zaplecze rekreacyjno – sportowe 

  niskie rejestrowane bezrobocie 

  duża aktywność mieszkańców w życiu społecznym 

  rozwijająca się przedsiębiorczość 

  istniejące wolne tereny pod działalność gospodarczą 

  dostępność do placówek służby zdrowia 

  reagowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych 

  sprawna administracja 

  wykwalifikowana, wystarczająca do potrzeb instytucjonalna kadra 

  dobra współpraca z instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy 

społecznej 
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  poczucie solidarności mieszkańców gminy w sytuacjach zagrożeń 

  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych 

  inne, jakie? …………………………………………… 

 

39. Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ, która może spowolnić proces rozwiązania  

      problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków?  

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 10 odpowiedzi) 

  słabo rozwinięta infrastruktura drogowa 

  zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego 

  niewystarczające wykorzystanie walorów kulturowych 

  niedostateczne wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców   

  niekorzystne tendencje polegające na dziedziczeniu bezrobocia i patologii 

  niedostateczne wykorzystanie wolnych terenów pod inwestycje  

  niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym 

  zły stan techniczny dróg 

  niedostatecznie rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna   

  wysokie bezrobocie  

  słaby rozwój przedsiębiorczości 

  brak lokalnych organizacji gospodarczych w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

  słaby dostęp do opieki medycznej 

  proces starzenia się ludności 

  brak wykwalifikowanych pracowników 

  duże braki w zakresie systemów infrastruktury społecznej i technicznej 

  ograniczone zasoby rzeczowe i finansowe, które mogą być wykorzystane na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych 

  bierna postawa świadczeniobiorców w rozwiązywaniu problemów życiowych 

  niska aktywność środowiska do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia 

  niewystarczająca ilość lokali socjalnych 

  brak placówek dziennego pobytu dla seniorów  

  inne, jakie? ………………………………………………………. 

 

40. Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ, której wykorzystanie może przyczynić się do rozwiązania 

      problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków?  

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 10 odpowiedzi) 

  korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne gminy 

  ukierunkowanie na ochronę środowiska 

  wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

  tworzenie i realizacja programów aktywizujących społeczność lokalną 

  atrakcyjność inwestycyjna  

  wartości historyczne i kulturowe 

  pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury 

  dostęp do funduszy Unii Europejskiej 

  rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

  ożywienie działalności organizacji i stowarzyszeń wspierających przedsiębiorców  

  kapitał ludzki (wzrost aktywności społecznej, liderzy lokalni, lokalne autorytety)  

  wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych (roboty publiczne, prace interwencyjne, prace 

społecznie użyteczne)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5D32633-9E08-4307-9A9D-DEBD7C3DA545. podpisany Strona 98



 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030 

 

 
 

100 | S t r o n a  
 

  likwidacja barier architektonicznych 

  współpraca pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę 

  aktywizacja osób niepełnosprawnych 

  efektywność i skuteczność działań na rzecz osób uzależnionych 

  wzrost identyfikacji i wykrywalności przestępczości, w tym przemocy w rodzinie 

  szeroka, różnorodna oferta dla mieszkańców 

  stałe szkolenie, doskonalenie zawodowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy 

  rozwój technologii związanych z internetem (informacyjno-komunikacyjne)  

  inne, jakie? …………………………………………………… 

 

41. Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM, które mogłoby uniemożliwić lub w znaczący sposób 

      utrudnić rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków?  

      (proszę zaznaczyć „X” – maksymalnie 10 odpowiedzi) 

  obciążenie gmin nowymi zadaniami, bez zabezpieczania środków na ich realizację 

  marginalizacja spowodowana długotrwałym bezrobociem 

  pogłębianie się zjawiska dziedziczenia biedy 

  bezrobocie młodych / ukryte bezrobocie 

  istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia 

  migracja mieszkańców poza granice gminy, kraju 

  złe prognozy demograficzne 

  niski przyrost naturalny 

  proces starzenia się ludności  

  postępująca degradacja wartości rodziny 

  występowanie zagrożeń funkcjonowania rodziny: uzależnienia, bezrobocie, przemoc  

w rodzinie 

  wzrost zachowań depresyjnych 

  bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych 

  długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 

  niewydolność wychowawcza rodzin 

  wzrost przestępczości 

  ograniczone możliwości rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

  wzrost liczby osób samotnych oczekujących pomocy 

  niespójność przepisów prawa, trudności interpretacyjne 

  rosnąca skala potrzeb finansowych i organizacyjnych na zadania z zakresu pomocy społecznej 

  inne, jakie? ……………………………………………………… 

 

42.  Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje obecnie Gminę Radzionków? 

(proszę zaznaczyć „X” - maksymalnie 3 odpowiedzi) 

  atrakcyjna dla mieszkańców 

  atrakcyjna dla przedsiębiorców 

  atrakcyjna dla młodych ludzi 

  atrakcyjna dla turystów 

  położona w atrakcyjnym miejscu 

  z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 

  dobrze zarządzana 

  bezpieczna 

  dbająca o środowisko przyrodnicze 
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43. Jeżeli w ankiecie nie znalazły się pytania/odpowiedzi, które według Pani/Pana mogą mieć  

      znaczenie przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  

      Radzionków, proszę w tym miejscu wpisać swoje uwagi/sugestie 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

METRYKA 

 

44. Płeć: 

  Kobieta 

  Mężczyzna 

 

45. Wiek: 

  15-17 lat 

  18-25 lat 

  26-45 lat 

  46-60 

  61 lat i powyżej 

 

46. Wykształcenie: 

  Podstawowe 

  Gimnazjalne 

  Zawodowe 

  Średnie 

  wyższe (licencjat, magister) 

 

47. Miejsce zatrudnienia: 

  instytucja publiczna (rządowa lub samorządowa) 

  przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik) 

  własna działalność gospodarcza 

  podmioty ekonomii społecznej 

  rolnik 

  emeryt/rencista 

  uczeń/student 

  osoba bezrobotna 

  inne, jakie? ……………………………………….. 

 

48. Liczba osób składająca się na Pani/Pana gospodarstwo domowe: 

  jedna 

  dwie  

  trzy 

  cztery 

  pięć 

  sześć i powyżej 
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49. Związek z terenem Gminy Radzionków 

  miejsce zamieszkania 

  miejsce pracy 

  miejsce wypoczynku 

  miejsce prowadzenia firmy 

  wizyta w rodzinie / opieka na dzieckiem  

  inne, jakie ………………………………………………………………………………… 

 

 

Bardzo dziękuję za udział w ankiecie 
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Radzionków (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów)? ………………….. 

 

70 

Wykres nr 49 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 

polityki społecznej w Budżecie Radzionkowa w latach 2017-2019 …………. 
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