Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Żagańskiego na lata 2011-2018
Uchwałą Nr IV/5/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. została przyjęta
do realizacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 20112018. Strategia opracowana przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych wyznacza kierunki
aktywności mających na celu przeciwdziałanie szeroko rozumianym problemom społecznym
występującym na terenie powiatu żagańskiego. Okres realizacji dyrektyw zawartych w strategii
przewidziany został na 7 lat. Zgodnie z ideą strategii poszczególne zadania będą realizowane
adekwatnie do możliwości finansowych jednostek samorządowych w danym roku budżetowym
i w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych. Instytucją wdrażającą Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 2011-2018 jest Starostwo Powiatowe
w Żaganiu we współpracy z podległymi mu jednostkami. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 93/2011
powołał w dniu 29.09.2011r. interdyscyplinarną komisję do oceny stopnia jej realizacji. Członkowie
komisji (10 osób) reprezentują lokalne instytucje publiczne działające w obszarze pomocy
społecznej, rynku pracy, edukacji, bezpieczeństwa itp.
Jednym z zadań komisji ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 2011-2018 jest sporządzanie rocznych sprawozdań oraz
publikowanie informacji na temat postępów w realizacji Strategii. Monitorowanie strategii i jej
aktualizacja konieczne są dla adekwatnego programowania działań w danym roku uwzględniając
aktualną
sytuację społeczną ekonomiczną i zmieniające się wymogi prawne. Dzięki
międzysektorowemu charakterowi Komisji ds. monitorowania strategii jej działanie sprzyjać ma
również pogłębieniu spójności społecznej i instytucjonalnej powiatu. W praktyce komisja ta spełniać
ma funkcję zespołu faktycznie koordynującego realizację zapisów Strategii.
Komisja przygotowała sprawozdanie z realizacji zapisów strategii za lata 2012-2013.
Sprawozdanie zostanie przedstawione Zarządowi Powiatu, a następnie do zatwierdzenia Radzie
Powiatu Żagańskiego. Monitoring realizacji Strategii prowadzony był w odniesieniu do wskaźników
osiągania celu, które zostały opisane w tabelach 50 i 51.
Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania przysłane przez :
 Ośrodki Pomocy Społecznej ( z 9 gmin powiatu żagańskiego)
 8 gmin ( miasto Żagań, gmina Żagań, miasto Gozdnica, miasto i gmina Szprotawa, miasto
i gmina Iłowa, gmina Wymiarki, gmina Niegosławice, gmina Brzeźnica)
 7 ośrodków kultury ( Centrum Kultury w Żaganiu, GOK w Wymiarkach, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Iłowej, Szprotawskiego Domu Kultury, Małomickiego Ośrodka Kultury,
Dom Kultury w Gozdnicy, Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach)
 5 szkół ponadgimnazjalnych ( Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Zespół Szkół
Zawodowych w Szprotawie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.)
 Komendę Powiatową Policji w Żaganiu
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
 Powiatowy Urzędu Pracy
oraz w oparciu o informacje publikowane przez GUS- Bank Danych Lokalnych
http://www.stat.gov.pl/ oraz oddział Zdrowia Publicznego i Analiz Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Część informacji za rok 2013 ( zaznaczona jako brak danych) nie została jeszcze opublikowana
przez GUS.
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Kilka ogólnych informacji o powiecie żagańskim
Wskaźnik

2012

2013

Ludność
Przyrost naturalny na 1000
ludności
Ludność w wieku
produkcyjnym
Saldo migracji na 1000
osób

82.287
0,01

81. 939
-2,9

56.067

52.740

-235

-191

Ludność powiatu żagańskiego stanowi ponad 8% ludności województwa lubuskiego.
W miastach mieszka 61% populacji, z tego niemal (47,5%) w gminach miejskich: Żagań
i Szprotawa. Populacja powiatu zmniejsza się progresywnie w wyniku relatywnie niskiego przyrostu
naturalnego oraz ujemnego salda migracji na pobyt stały.
Tab. 50 Wskaźniki realizacji Strategii w zakresie Celu strategicznego I
Cel strategiczny I:
Niwelowanie szeroko rozumianych problemów społecznych, powszechnie odczuwanych przez
mieszkańców niedogodności i barier wpływających negatywnie na jakość życia w powiecie żagańskim
Nr
celu

Wskaźniki realizacji celu

Cel operacyjny

rok 2012

rok 2013
317,74

Drogi publiczne o twardej nawierzchni w km powiatowe

320,1

(3 drogi
przekazane
Szprotawie)

Drogi publiczne o twardej nawierzchni w km –
gminne

236,2

b.d

wodociągowa rozdzielcza

630,0

650,6

kanalizacyjna

249,4

279,0

wodociągowe

11183

11749

kanalizacyjne

4779

4883

Sieć gazowa w km

272,63

b.d

Odbiorcy gazu w tys.

16633
gosp. dom.

b.d

Sieć w km:

1.1

Poprawa
technicznych
warunków życia
mieszkańców
powiatu

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych:

2

Mieszkania w tys.

1.2

1.3

1.4

1.5

29167

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych
przez instytucje kultury w gminach ( spotkania,
957
wystawy, konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
itp.)

1307

Liczba odbiorców tych wydarzeń

155773

150209

48

39

29512

34725

2031

2139

Liczba placówek bibliotecznych

29

29

Liczba czytelników
Liczba zabytków i miejsc atrakcyjnych
udostępnianych zwiedzającym
Liczba opracowanych i wytyczonych ścieżek
turystyczno-rekreacyjnych
Liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania

13014

11334

64

65

24

24

8

6

320

248

29555

23277

w tym turyści zagraniczni

3742

4069

Liczba zrewitalizowanych na terenie powiatu
obiektów

0

4

Liczba zorganizowanych konkursów dotyczących
estetycznych walorów przestrzeni

0

0

1,7

5,67

14,1

14,15

7

7

42

42

50

50

25

24

Gimnazja

13

13

Placówki przedszkolne

12

13

Liczba pozostałych imprez masowych ( np. Dni
Podwyższenie
Gminy, dożynki, Majówka)
dostępu do kultury i
aktywnego udziału Liczba odbiorców tych wydarzeń
w kulturze
Liczba mieszkańców powiatu zaangażowanych w
działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje
kultury (np. plastyczną, muzyczną, literacką,
teatralną) – tak zespołową jak i indywidualną

Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej i
promocja
Liczba miejsca noclegowych
turystyczna powiatu
Liczba korzystających z noclegów ogółem

Wspomaganie
procesów
rewitalizacji miast i
obszarów wiejskich,
poprawa estetyki
przestrzeni powiatu

29101

Poprawa infrastruktury drogowej – liczba
kilometrów wyremontowanych dróg gminnych
Poprawa infrastruktury drogowej- liczba kilometrów
Przeciwdziałanie
wyremontowanych dróg powiatowych
społecznoLiczba instytucji kultury ( domy kultury, muzea przestrzennej
bez bibliotek)
marginalizacji wsi –
Liczba klubów i świetlic wiejskich
wzrost spójności
terytorialnej
Liczba placówek oświatowych* w tym:
powiatu
Szkoły podstawowe

3

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w tym:
Zakłady opieki zdrowotnej

28

28

Praktyki lekarskie

30

30

Apteki i punkty apteczne

24

26

Tab. 51 Wskaźniki realizacji Strategii w zakresie Celu strategicznego II
Cel strategiczny II:
Usprawnienie systemu rozwiązywania problemów społecznych pozostających w gestii publicznych
instytucji pomocowych, ograniczanie zakresu i skutków wykluczenia społecznego osób i rodzin oraz ich
integracja ze społeczeństwem
Nr
celu

2.1

2.2

Cel operacyjny

Wskaźniki realizacji celu

Liczba usamodzielnionych klientów pomocy
społecznej
Liczba specjalistów zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej (psychologów,
terapeutów etc.)
Liczba wspólnych projektów dotyczących pomocy
społecznej podejmowanych przez instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe
Liczba szkoleń, warsztatów kierowanych zarówno
do pracowników służb socjalnych, jak i biorców
Konstruktywne zmiany pomocy społecznej
Liczba wolontariuszy działających na terenie
w funkcjonowaniu
powiatu
instytucji pomocy
społecznej, zwiększenie Liczba działających placówek pomocowych: punkty
doradczo-konsultacyjne, dom pomocy społecznej,
dostępu do
pracowników socjalnych dzienne domy pobytu, ośrodek interwencji
kryzysowej itp.
Informator nt. zasad zlecania (na zasadach
współpracy)
części
zadań
organizacjom
pozarządowym,
kościołom
i
związkom
wyznaniowym
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
Istniejący (i aktualizowany na bieżąco) bank danych
dotyczących infrastruktury pomocowej, dostępny na
stronach internetowych
Dostępność informacji na temat możliwych form
pomocy
(ulotki,
informacje
na
stronach
internetowych, w prasie etc.)
Liczba wolontariuszy współpracująca z instytucjami
Podniesienie poziomu
publicznymi

rok 2012

rok 2013

312

313

12

13

1

2

48

65

bd

bd

6

6

0

0

1

1

6+tak+tak 6+tak+tak
+ulotki
+ulotki
27

30
4

partycypacji społecznej
w zakresie
rozwiązywania
lokalnych problemów
społecznych

2.3

Liczba osób zaangażowanych w prowadzenie
charytatywnych ośrodków wsparcia i placówek
pomocowych (poza pracownikami etatowymi
tychże)
Liczba lokalnych grup o charakterze zrzeszeniowym
i organizacji pozarządowych działających na terenie
powiatu
Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym
zrealizowanych przez stowarzyszenia z terenu
powiatu
Liczba przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych, w których we wdrażaniu
biorą udział przedstawiciele społeczności lokalnej.

0

0

52

52

1

1

2

3

Stopa bezrobocia w powiecie

25,2

25,4

Bezrobotni ogółem

5851

5986

Pracujący ogółem ( podmioty powyżej 9 osób
zatrudnionych)

10.750

10.637

Subsydiowane miejsca pracy

3393

2392

7326

7425

59

90

120

133

3393

2392

86

146

278

296

Prace interwencyjne/podjęcie pracy

363

423

Roboty publiczne/podjęcie pracy

65

43

Prace społecznie użyteczne/podjęcie pracy

1110

308

2081

1439

62,2

67,3

2680

2704

0

0

4102

4060

Liczba rodzin dotkniętych ubóstwem w powiecie

2180

2282

Liczba uczniów z rodzin ubogich objętych pomocą
stypendialną

1213

1454

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w
rejestrze REGON ogółem
Dotacje udzielane przez PUP na działalność
gospodarczą
Refundacje doposażeń stanowisk pracy udzielane
przez PUP
Liczba szkoleń i programów aktywizujących lokalny
rynek pracy w tym:

Podniesienie poziomu
aktywności zawodowej
mieszkańców powiatu
oraz zdolności do
zatrudniania osób
bezrobotnych i biernych Szkolenia / podjęcie pracy
zawodowo
Staż/podjęcie pracy

Ogółem aktywizacja na programach /podjęcie pracy
po zakończeniu udziału
Efektywność ( zgodnie z wytycznymi MPiPS bez
uwzględniania PSU ( prace społecznie użyteczne)
Liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą

2.4

Doskonalenie systemu
zapobiegania ubóstwu
rodzin

Liczba miejsc w noclegowniach i innych ośrodkach
wsparcia
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną

5

Liczba świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i
zatrudnionych w nich specjalistów

6

6

Liczba mieszkań socjalnych na terenie powiatu

138

137

5

5

6

6

Oferty pozalekcyjne dla uczniów oferowana przez
wszystkie placówki oświatowe z terenu powiatu (na
wsi i w mieście)
Oferty pozalekcyjne dla uczniów oferowana przez
wszystkie placówki kulturalne z terenu powiatu (na
wsi i w mieście)

2.5

2.6

Liczba osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa
528
będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków

573

Liczba sprawców przemocy domowej będących pod
45
wpływem alkoholu

126

Liczba osób zatrzymanych w policyjnej izbie
zatrzymań do wytrzeźwienia
Liczba wniosków do sądów w sprawie
obowiązkowego leczenia odwykowego
Przeciwdziałanie
Liczba wniosków skierowanych przez Policję do
uzależnieniom
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Liczba wniosków skierowanych przez gminy do
sądu
w sprawie obowiązkowego leczenia
odwykowego
Ogólna liczba wydanych postanowień SR w sprawie
leczenia odwykowego stacjonarnego i
niestacjonarnego
Liczba uzależnionych skierowanych na badania
przez biegłych (w celu wydania opinii i ustalenia
metod leczenia)
Liczba osób niepełnosprawnych aktywnych
zawodowo ( zarejestrowanych w PUP)
Liczba osób niepełnosprawnych zaangażowanych w
działalność społeczną
Liczba osób niepełnosprawnych objętych
Stworzenie skutecznego bezpośrednią pomocą odpowiedniej instytucji lub
organizacji
systemu inkluzji
(aktywizacji społeczno- Liczba obiektów instytucji publicznych i szkół
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
zawodowej i
Liczba szkół i przedszkoli z oddziałami i klasami
rehabilitacji) osób
integracyjnymi
niepełnosprawnych
Liczba zakładów pracy chronionej

314

296

15

51

42

67

25

58

19

42

61

63

27

74

29

32

1719

1921

4

4

1

1

5

5

Liczba pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne

bd

bd

Liczba warsztatów terapii zajęciowej

1

1

6

Liczba działań promujących idee integracji (inkluzji
osób niepełnosprawnych) i wzrost liczby osób
3
biorących w nich udział.
Liczba opracowań i realizowanych programów
zmierzających do zmiany postaw mieszkańców
powiatu w stosunku do niepełnosprawności i osób
2
nią dotkniętych oraz aktywizujące osoby
niepełnosprawne w obrębie społeczności lokalnych

3

3

Rok 2011

2.7

Podniesienie poziomu
wykształcenia
mieszkańców powiatu i
zwiększenie jakości
usług edukacyjnych

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu
wykształcenia w tys. w tym:

ze spisu
powszechnego

Wyższe

7,4

Policealne i średnie

22,0

Zasadnicze zawodowe

18,5

Gimnazjalne i podstawowe

19,00

Podstawowe nieukończone bez wykształcenia

1,4

Nieustalony poziom wykształcenia
Liczba mieszkańców powiatu biorących udział w
różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, kursach
etc. w ramach kształcenia ustawicznego ( dane z
ZDZ)

3,6

Poprawa możliwości sprzętowych i lokalowych w
placówkach szkolno-oświatowych w tym:
nowe pracownie ( ile i jakie),

remontowane sale gimnastyczne,

72,00

515

Nowe dane w
spisach
powszechnych

406

3 (2ekonomicznoinformatyczne, 3 (język
i fizyka- ZSTH angielski,
w Żaganiu
historia,
pracowania
naprawy
komputerów)ZSTH w
Żaganiu
1

0
nowe sale gimnastyczne, boiska.

2.8

Podniesienie jakości i
efektywności systemu
ochrony zdrowia w
powiecie, rozwój

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w tym:
Liczba zakładów opieki zdrowotnej ( przychodnie)
Praktyki lekarskie
Apteki

28
30
22

28
30
21

7

nowe
urządzenia i
sprzęt w 105
szpitalu
bronchoskop –
2
stanowisko do
resuscytacji
noworodka – 1
szt
zestaw do
wspomagania
oddechu- 1 szt
kardiomonitor1 szt.
aparat KTG- 1
szt.aparat
EKG- 1 szt.
cystoskop- 1
szt. monitor
bloku
nerwowomięśniowego –
1 sztuka

Resuscytator –
1 szt., Detektor
tętna płodu – 1
szt., Nosze
monoblokowe
przystosowane
do reanimacji
– 1 szt.,
Krzesełko
kardiologiczne
– 2 szt., Deska
ortopedyczna –
2 szt., Ssak
bateryjny – 1
szt.,
Defibrylator –
1 szt.,
Laryngoskop –
1 szt.,
Respirator
transportowy–
1 szt.,
Kapnometr – 1
szt.,
Pulsoksymetr –
1 szt.,
Elektroresekto
skop
biopolarny z
wyposażeniem
– 1 szt.,
Ureterorenosk
op z
wyposażeniem
- 1 szt.,

92
87

92
85

Liczba nowych działających poradni
specjalistycznych

1
Uruchomiono
poradnię
dermatologicz
ną

0

Liczba zrealizowanych programów zdrowotnych

1 Program
profilaktyki
raka szyjki
macicy

1.Program
profilaktyki
raka szyjki
macicy

729

739

10,01
2,5
4,8

11,29
b.d
b.d

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji

10.007

12.627

Ogólna liczba wszczętych śledztw i dochodzeń

2.059

2.187

2.498

2.293

77,9%

74,4%

215

642

profilaktyki i promocja
zdrowia

Wzrost ilości i podniesienie jakości sprzętu
diagnostycznego

Liczba lekarzy (w tym specjalistów) na terenie
powiatu
ogółem
specjalistów

Liczba osób biorących udział w programach
zdrowotnych
Zgony na 1000 ludności w tym:
na nowotwory:
na choroby układu krążenia

2.9.

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych ogółem:
Podniesienie poziomu
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
bezpieczeństwa
publicznego w powiecie stwierdzonych ogółem:
Liczba osób pokrzywdzonych przemocą domową,
objętych procedurą Niebieskiej Karty

Liczba interwencji związanych z przemocą domową
99
procedura Niebieskiej Karty

375
8

Liczba realizowanych projektów profilaktycznych i
edukacyjnych dot. kształtowania postaw
obywatelskich i prospołecznych
Liczba odbiorców programów profilaktycznoedukacyjnych dot. kształtowania postaw
obywatelskich i prospołecznych
Liczba wypadków i kolizji drogowych w powiecie:
wypadki
kolizje

10

10

4.842

4.958

W:52
K:559

W:51
K:663

Podsumowanie i konkluzje zespołu monitorującego:
1. Następuje poprawa technicznych warunków życia mieszkańców powiatu.
2. Wzrasta liczba wydarzeń kulturalnych oraz liczba odbiorców imprez masowych.
3. Wzrasta liczba mieszkańców powiatu zaangażowanych w działalność kulturalną prowadzoną
przez instytucje.
4. Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających z noclegów ogółem, ale zwiększyła
się liczba nocujących turystów zagranicznych.
5. Nastąpiła poprawa infrastruktury drogowej – w roku 2013 wzrosła liczba kilometrów
wyremontowanych dróg gminnych w stosunku do roku 2012.( w roku 2012-1,7 km, w roku
2013-5,67) . W roku 2012 i 2013 wyremontowano podobną wielkość dróg powiatowych –
ponad 14 km.
6. Analizując dane statystyczne z obszaru bezpieczeństwa publicznego należy zwrócić uwagę
na wzrost w 2013r. ( w porównaniu z rokiem 2012) liczby interwencji przeprowadzonych
przez Policje, w tym wzrost interwencji domowych. W roku 2013r. nastąpił duży wzrost
interwencji związanych z przemocą domową . W 2012r. zostało wszczętych 99 procedur
związanych z przemocą domową – tzw. „Niebieskich Kart” , a w roku 2013 policjanci
wszczęli 375 takich procedur. Jest to związane z wprowadzeniem w roku 2013 nowego
narzędzia dla policjantów służby patrolowo-interwencyjnej, jakim jest specjalny algorytm
postępowania i arkusz szacowania ryzyka. To narzędzie pomaga policjantom w
prawidłowym, profesjonalnym określeniu, czy mamy do czynienia z przemocą domową.
Tym samym wzrosła liczba osób pokrzywdzonych przemocą domową, które ujawnili
policjanci w czasie prowadzonych interwencji ( w roku 2012 – 215 pokrzywdzonych, w roku
2013 – 642 pokrzywdzonych). W związku z tym należy spodziewać się większej ilości
osób pokrzywdzonych przemocą (dorosłych i dzieci), które będą korzystały z pomocy
i wsparcia psychologicznego. Należy również kontynuować zajęcia korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy domowej.
7. Na podstawie posiadanych danych statystycznych należy zauważyć, że na przestrzeni 2 lat
pomimo utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia oraz liczby osób bezrobotnych
aktywizacja zawodowa tych osób na różnych formach i programach rynku pracy jest wysoka
a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wzrasta. W porównaniu do roku 20132 wzrósł o
ponad 5 punktów procentowych ( w 2012- 62,2, w roku 2013-67,3).
8. Zauważalny jest wzrost rodzin dotkniętych ubóstwem. Ponadto z raportu Wojewody
Lubuskiego „Rozmowy o zdrowiu w powiatach” wynika, że % osób zagrożonych ubóstwem
w powiecie żagańskim wynosi 8,3 i jest wyższy od średniej w województwie lubuskim, która
wynosi 6,8%.
9. Rośnie liczba szkoleń, warsztatów kierowanych zarówno do pracowników służb socjalnych,
jak i biorców pomocy społecznej, co m.in. ma wpłynąć na konstruktywne zmiany w
funkcjonowaniu instytucji pomocy społecznej.
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10. Zauważa się intensyfikację działań w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu
(wzrost liczby wniosków do Sądu i postanowień Sądu o obowiązkowym leczeniu
odwykowym.
11. Zauważa się brak zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym
jednostkom III sektora.
12. Liczba szkół i przedszkoli z oddziałami i klasami integracyjnymi na terenie całego powiatu
wynosi 1, co nie sprzyja tworzeniu skutecznego systemu inkluzji .osób niepełnosprawnych

Przewodnicząca Komisji ds. monitorowania
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 2011-2018.
Iwona Hryniewiecka
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