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MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

  

 Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy 

społecznej, co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem 

trudności generowanym takimi czynnikami, jak: redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc 

pracy, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.                       

W celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich                        

art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013  poz. 

182 z późn.zm.), zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

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

te opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności                    

i otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną 

– a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie 

zarówno w procesie planowania, jak też realizacji. 

 Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych  jest 

człowiek – jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym.  Strategia 

jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze 

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też 

grupy społecznej jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych 

założeń dla osiągnięcia stanu  określonego w wizji. 

Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia w ramach Unii 

wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej 

dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie strategii jest 

warunkiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów 

dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii Europejskiej.
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PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

WSPÓLNOTOWYM ORAZ STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI 

  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Iłża tworzona 

jest  z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z 

późn. zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na gminy obowiązek „opracowania  i realizacji 

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”.  

Art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej określa zakres konstruowanej strategii, w 

której priorytetowe działania wiążą się ściśle z opracowaniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ponadto art. 16b ust 2 w/w 

ustawy wskazuje elementy, jakie powinna zawierać strategia, tj.  

 diagnoza sytuacji społecznej, 

 prognoza zmian w zakresie objętym strategią, 

 cele strategiczne projektowanych zmian, 

 kierunki niezbędnych działań, 

 sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe, 

 wskaźniki realizacji działań. 

 

 POWIĄZANIE STRATEGII Z KRAJOWYMI AKTAMI PRAWNYMI. 

 

 Gminna Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Miasta i Gminy Iłża 

jest  zgodna z założeniami polityki państwa, a także ustaw kompetencyjnych nakładających 

na administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii 

oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności:  

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ); 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.z 2011 nr 43 poz.225 ); 

Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.); 

Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 124 z 

późn. zm.); 
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Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2013 poz. 674); 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721); 

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013,               

poz. 1456 z późn. zm. ). 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 nr 180 

poz. 1493 z późn.zm.) 

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 

z 2013 poz. 135 z późn.zm.) 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz. 182                       z 

późn. zm. ) 

Zgodność z prawem wspólnotowym 

 Prawo wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej obowiązujące w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Funkcjonuje jednak polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki 

społeczne w zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty.  

Zgodność ze strategiami europejskimi 

Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju krajów i 

regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno – gospodarczej Unii, co oznacza między 

innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to:  

Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

1784/1999/WE) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w 

ramach: 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia; zawarte w filarze Równość Szans: aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, promowanie równych szans kobiet i 

mężczyzn na rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet oraz rozwój powszechnego 

kształcenia. 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; zawarte zwłaszcza w działaniach: 

- promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i 

powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji, 

- wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości 

zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego, 
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- godzenie  życia  rodzinnego  i  zawodowego  oraz  ponowna  integracja zawodowa kobiet i 

mężczyzn poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału ludzkiego 

poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni uczestniczyć                         

w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

Poza celem głównym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego wyznaczono pięć celów 

szczegółowych: 

 wzrost zatrudnienia; 

 wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych; 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli. 

Zgodność z dokumentami krajowymi: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju -  Polska 2030, której celem głównym jest 

poprawa jakości życia Polaków. 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, która za jeden z celów stawia rozwój 

kapitału ludzkiego. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, która jako strategiczny cel polityki regionalnej wskazuje efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów 

rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności. 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011 – 2015 , który zawiera następujące cele strategiczne: 

Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu. 

Zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu. 

Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym. 

Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy 

rodzinom. 
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Poprawa jakości działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ograniczenie wydatkowania 

środków na zadania niezwiązane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem. 

Oszacowanie strat ekonomicznych związanych z alkoholem. 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2016, którego cel główny 

brzmi: '' ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 

społecznych i zdrowotnych ''.  

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015 – działania przedstawione w 

Strategii są zgodne z założeniami zawartymi w w/w Programie, szczególnie zaś z 

celem operacyjnym zakładającym zmniejszenie i zmianę struktury spożycia alkoholu 

oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem. 

Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym: 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Iłża do 2017r.  a w szczególności z 

następującymi celami strategicznymi: 

 Dobre warunki życia mieszkańców  

 „Gminną turystykę budujemy na ruinach „ 

 Iłża  - nowoczesna gmina rolnicza  

 Wspieramy lokalną przedsiębiorczość, zachęcamy inwestorów  

Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym: 

- ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 r.
1
 

Zgodność z celami strategicznymi powiatu: 

 Wzrost konkurencyjności gospodarki, zatrudnienia i przedsiębiorczości 

mieszkańców  

 Rozwój usług społecznych oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i 

informacyjnego 

- ze Strategią Wojewódzką w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2005 – 2013   

 Cele strategiczne: 

1. Podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie 

ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających skutki życia 

w biedzie. 

                                                           
1  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 r., s. 36 i n. 
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2. Tworzenie mechanizmów wychodzenia z bezdomności i zapobiegających przechodzeniu 

osób ubogich w stan bezdomności. 

3. Zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie 

postaw sprzyjających temu zachowaniu. 

4. Ograniczanie używania i dostępności narkotyków i innych środków psychoaktywnych 

oraz związanych z tym problemów. 

5. Podniesienie jakości życia osób starych, zaspokajanie ich potrzeb poprzez spójne 

i skoordynowane działania podmiotów mających wpływ na realizacje regionalnej polityki 

społecznej. 

6. Rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy w zakresie działań objętych pomocą społeczną, 

wspieranej przez realizacje sektorowych i regionalnych programów. 

7. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu 

społecznemu. 

- z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 

- z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 

- z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2011-2015 

 PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII 

Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów: 

- organizacja procesu planowania strategicznego  

- diagnoza sytuacji społecznej gminy  

- planowanie działań. 

- opracowanie dokumentu  

 Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy 

statystyczne gromadzone przez instytucje takie, jak: Urząd Gminy Iłża,  baza danych 

regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Miejsko- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Iłży,  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu/ filia w Iłży,Komisariatu   

Policji w Iłży,  Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, 

kulturalne ,organizacje pozarządowe i społeczne oraz wyniki anonimowych ankiet  na temat 

występujących w gminie problemów i oczekiwań. 

 Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych było przeprowadzenie badania ankietowego na terenie gminy. Ankietę 
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skierowano do osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym gminy. Badaniu 

ankietowemu poddano instytucje funkcjonujące na terenie gminy oraz mieszkańców.   

Zarządzeniem Burmistrza Iłży  Nr. 83 /2013 z dnia  31.12.2013 r. został powołany zespół 

Roboczy ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych składający się z 

przedstawicieli różnych instytucji działających na terenie gminy i miasta Iłży w następującym 

składzie.                                       

 

1) Grzegorz Kopciał  -Koordynator opracowania GSRPS i Zespołu Roboczego Sekretarz 

Gminy  

2) Irena Michałek – Zastępca Koordynatora Zespołu Roboczego, Dyrektor  Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 

3) Edyta Słomka – Sekretarz Zespołu Roboczego, Pracownik socjalny  M GOPS w Iłży  

4) Paweł Chmielewski – Członek Zespołu Roboczego inspektor   Biura  ds. Promocji  

Funduszy Unijnych i  Integracji Europejskich  Urzędu Miejskiego  w Iłży 

5) Janusz Szmit  - Członek Zespołu Roboczego, Dyrektor Publicznego   Gimnazjum  

    Gminnego w Iłży 

6 Krzysztof Kozera - Członek Zespołu Roboczego, Dyrektor DK w Iłży Prezes  

Stowarzyszenia LZS 

7)Aneta Jaroszek - Członek Zespołu Roboczego  pracownik socjalny  MGOPS w Iłży 

8) Damian Różalski   - Członek Zespołu Roboczego  pracownik socjalny MGOPS w Iłży 

9)Anna Rożek   - Członek Zespołu Roboczego  Przew. Zespołu Interdyscyplinarnego w 

MGOPS w Iłży 

10. Agnieszka Leśkiewicz – Członek Zespołu Roboczego pracownik socjalny MGOPS w Iłży 

11) Justyna Ogorzałek - Członek Zespołu Roboczego pracownik socjalny, MGOPS  członek  

       MKRPA w Iłży         

12) Myszka Joanna  - Członek Zespołu Roboczego-  emerytka  , Klub Seniora w Iłży 

13) Wiesława Kuc  -Członek Zespołu Roboczego  Koło Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu  

14) Galas Robert -Członek Zespołu Roboczego, Komendant  Policji w Iłży 

15 Dorota Podsiadło - Członek Zespołu Roboczego  Dyrektor Domu Matki i Dziecka 

      w Jasieńcu Iłżecki. 

16) Barbara Rosiewicz  - Członek Zespołu Roboczego  Kierownik Warsztatów Terapii  

      Zajęciowej w Jedlance Starej  

17. Józef Skrobisz -Członek Zespołu Roboczego, radny gminy Przewodniczący komisji 

zdrowia ,oświaty ,kultury, sportu i turystyki, 
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18. Teresa Niewczas –      Członek Zespołu Roboczego Dyrektor Miejsko-Gminnej Publicznej 

Biblioteki w Iłży  

19. Marzena Stasiło – Członek Zespołu Roboczego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Iłży 

20. Marek Bąk – Członek Zespołu Roboczego Kierownik PUP Radom / filia w Iłży 

                                                                    § 2 

1. Do zadań Zespołu ds. opracowania i realizacji Strategii należy w szczególności: 

1. Przygotowanie i przedstawienie Burmistrzowi do akceptacji harmonogramu Opracowania 

Strategii 

2. Promocja procesu opracowywania Strategii wśród mieszkańców 

3. Zebranie danych potrzebnych do diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

4. Dokonanie analizy zebranych danych i opracowanie diagnozy sytuacji  społecznej w 

gminie 

5. Organizacja partycypacyjnych warsztatów w celu opracowania projektu Strategii 

6. Redakcja projektu Strategii 

7.Przekazanie projektu Strategii do konsultacji z mieszkańcami 

8.Przekazanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę 

9.Koordynacja wdrażania poszczególnych celów operacyjnych w całym okresie realizacji 

Strategii 

10 .Opracowywanie projektu rocznych (lub dwuletnich) Planów Działania 

11. Opracowywanie propozycji wskaźników realizacji celów operacyjnych i działań 

12. Przedstawienie projektu Planu Działania wraz ze wskaźnikami  do zaopiniowania 

Zespołowi Ds. Monitoringu i  Ewaluacji 

13 Koordynacja realizacji zadań wynikających z Planów Działania 

14. Opracowanie rocznego budżetu Planu Działania 

15 Zgłoszenie wybranych elementów budżetu Planu Działania do projektu budżetu Gminy w 

celu  pozyskania finansowania części zadań 

16. Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych 

( w zależności od potrzeb oraz ustaleń z Zespołem ds. Monitoringu i  Ewaluacji Strategii) 

17 .Opracowanie raportów dotyczących wykonania rocznych   planów działania  

18.Przedstawienie do zaopiniowania Zespołowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji 

Strategii raportu z realizacji Planu Działania 

19. Opracowanie planu promocji i koordynacja działań związanych z promocją realizacji 

Strategii 
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2. Zadania Koordynatora – przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Strategii: 

1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem warsztatów 

dotyczących wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w procesie 

partycypacyjnym 

2. Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią, zbieranie informacji określających 

postępy w jej realizacji 

3. Współorganizowanie spotkania  Monitoringu i Ewaluacji, opracowanie po każdym z zebrań 

raportu z realizacji Strategii i jego upowszechnienie, prowadzenie akcji informacyjnej i 

promocyjnej 

4. Opracowanie i w razie potrzeby, aktualizacja Rocznych Planów Działania 

5. Przedkładanie Planów Działania do zatwierdzenia przez Burmistrza 

6. Przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej realizacji koordynowanego zakresu oraz 

uzupełnianie na bieżąco danych 

7. Upowszechnienie informacji dotyczącej koordynowanego zakresu działań 

8. Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 

operacyjnego, w terminie do 8 tygodni po zakończeniu roku budżetowego  lub innym 

umożliwiającym zaplanowanie w budżecie na następny rok kalendarzowy środków na kolejne  

roczne Plany Działania 

3. Szczegółowego podziału zadań i odpowiedzialności za realizację celów operacyjnych i 

działań określonych w Strategii pomiędzy członków Zespołu dokonuje Przewodniczący, przy 

czym osoby, które nie są pracownikami gminy, wykonują wyłącznie zadeklarowane 

4. Pracownicy Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wspomagają pracę 

Zespołu, w szczególności w zakresie dostarczenia niezbędnych danych do diagnozy sytuacji 

społecznej w  gminie. Formę i zakres pracy wymienionych osób określa Przewodniczący 

Zespołu w uzgodnieniu z Burmistrzem. 

                                                                      §3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

                                                                      4§ 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia . 
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CHARAKTERSYSTYKA GMINY  
 1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Położenie Gminy miejsko-wiejskiej Iłża w powiecie radomskim. Źródło: stat.gov.pl 

 

Gmina Iłża jest gminą o charakterze miejsko-wiejskim. Położona jest   

w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim. Zajmuje powierzchnię 256 km
2
.  

 W obrębie administracyjnym gminy znajduje się 31 sołectw: Alojzów, Białka, 

Błaziny Dolne, Błaziny Górne, Chwałowice, Florencja, Gaworzyna, Jasieniec Iłżecki Górny, 

Jasieniec Iłżecki Dolny, Jasieniec-Maziarze, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Kajetanów, 

Kolonia Seredzice, Koszary, Kotlarka, Krzyżanowice, Małomierzyce, Maziarze Nowe, 

Maziarze Stare, Pakosław, Pastwiska, Pieńki, Piłatka, Płudnica, Prędocin, Prędocin-Kolonia, 

Seredzice, Starosiedlice i Walentynów. 

 Pod względem fizycznogeograficznym gmina położona jest na terenie jest na 

Przedgórzu Iłżeckim. Znajdują się tam charakterystyczne podłużne wzniesienia, które 

urozmaicają krajobraz.  

 Obszar gminy przecina rzeka Iłżanka, która w Iłży przepływa przełomem u stóp 

wzgórza zamkowego, tworząc wcześniej niewielki zalew.  Iłżę otaczają niezwykle piękne, 

pokrywające kilkanaście hektarów rozlewiska rzeki Iłżanki. Można tam natrafić na rzadkie, 
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objęte ochroną gatunki roślin i zwierząt. Ponadto wokół Iłży roztaczają się kompleksy leśne 

Puszczy Iłżeckiej. Występują tam różnorodne gatunki zarówno flory jak i fauny, włączając w 

to również rzadkie okazy, takie jak: orlik krzykliwy, bocian czarny, borsuk, czy łoś. 

  W południowej części gminy przebiega trasa wąskotorowej linii kolejowej; 

obsługuje ona weekendowe połączenia między Iłżą a Marculami. Północną i południową 

część gminy łączy droga krajowa nr 9 (trasa Radom – Rzeszów).
2
 

 

 2. HISTORIA 

Iłża należy do najstarszych i najbardziej malowniczych miast powiatu radomskiego. 

Położona jest w dolinie rzeki Iłżanki, znajdującym się na pograniczu Gór Świętokrzyskich i 

Niziny Mazowieckiej.  

Początki miasta sięgają okresu wczesno-średniowiecznego. Prawa miejskie Iłża 

uzyskała prawdopodobnie w 1239r. Iłża była stolicą klucza dóbr biskupów krakowskich. Do 

dnia dzisiejszego zachowały się ruiny zamku. W odległości ok. 2 km na północ od 

współczesnego miasta istniał owalny gród obronny stanowiący straż osady, o niewielkich 

rozmiarach; ok. 44 x 40 m z wałami dochodzącymi do 3,5 m wysokości. Ta pierwotna 

siedziba została zniszczona prawdopodobnie w wyniku najazdów tatarskich w 1240/1241 lub 

1260 r.  

Wydarzenia te nie zostały jednak do tej pory jednoznacznie potwierdzone. 

Prawdopodobnie jednak owe zniszczenia okazały się przyczyną przeniesienia lokalizacji 

miasta w obecne miejsce na przełomie XIII/XIV w. Jan Długosz przypisuje budowę 

murowanego zamku biskupowi Janowi Grotowi. Zdarzenie to datowane jest na lata 1326-47.  

Rezydencja biskupów krakowskich pomimo zniszczenia dokonanego podczas Potopu 

Szwedzkiego przetrwała aż do II połowy XVIII wieku. Od tego czasu leżący najdalej na 

północ od Krakowa zamek stawał się coraz bardziej zaniedbywany i nie był już zdolny do 

pełnienia swojej funkcji rezydualnej ani obronnej.  

W 1789 roku na mocy postanowienia Sejmu Czteroletniego dobra biskupów 

krakowskich zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa. Po rozbiorach zamek 

zawłaszczyło państwo austriackie, a w jego ruinach lazaret. W późniejszym czasie na zamku 

urządzano zabawy. W trakcie jednej z nich miał miejsce ogromny pożar, który zniszczył 

pozostałości zamku.  

                                                           
2  Źródło: http://www.turystyka.zwolen.com/gmina_ilza/ i http://www.ilzanka.pl/ilza.php 

http://www.turystyka.zwolen.com/gmina_ilza/
http://www.ilzanka.pl/ilza.php
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Ostatni lokator porzucił zamek w 1812 roku. Od tego momentu zamek zaczął pełnić 

funkcję terenu, gdzie pozyskiwano budulec do miasta. O skali tego procederu może 

świadczyć umowa zawarta między Rządem a Lewienem Sunderlandem - właścicielem 

iłżeckiej fabryki fajansu. Na jej podstawie Sunderlandowi zezwalano na czerpanie budulca z 

ruin. Działanie to nie zostało wstrzymane nawet gdy pojawił się nowy właściciel - książę 

Tadeusz Lubomirski. Zakupił on zamek, a następnie przekazał go na rzecz Towarzystwa 

Opieki Nad Zabytkami Przeszłości, które miało rozpocząć jego odbudowę. 

Blisko 700-letnia historia zamku to historia zarówno jego wzlotów, jak i upadków. 

Dziś pozostały jedynie ruiny, które stanowią symbol dawnej świetności, przykuwający uwagę 

zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasteczko.
3
  

Świadectwem bogatej historii Iłży są jej zabytki. Do najważniejszych zabytków miasta 

zaliczamy
4
: 

 Ruiny zamku biskupów krakowskich. W 1340r. Jan Grot bp wystawił na wzgórzu 

gotycką warownię z potężną kamienna wieżą, połączoną wkrótce z postawionymi w 

tym czasie murami miejskimi. W latach 1560-1618 zamek został przebudowany na 

renesansową rezydencję, zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego w 1655r. Na 

samym szczycie wzgórza zachowała się najstarsza część ruin (resztki piwnic, ślad 

wjazdu, resztki bramy, okrągła wieża). Od początku 1990r trwają systematyczne prace 

konserwacyjno-adaptacyjne. Wieża zamkowa jest obecnie udostępniona dla turystów 

– znajduje się na niej platforma widokowa z panoramą miasta i okolicy. 

 Zespół Kościoła i Szpitala Św. Ducha - erygowany w 1448r murowany kościół i 

związany z nim budynek dawnego przytułku dla ubogich postawiony w 1754r w 

miejscu starszego średniowiecznego. Jest to parterowy dwutraktowy budynek z sienią 

pośrodku. Obecnie mieści się tu Muzeum Regionalne, gdzie można oglądać stałe 

wystawy poświęcone dziejom miasta i rzemiosła garncarskiego. Kościół Św. Ducha 

został odbudowany po zniszczeniach wojennych w 1922, świątynia jest nieczynna i 

nie posiada żadnego wyposażenia. 

 Kościół Farny p.w. Wniebowzięcia NMP - w miejscu istniejącego tu gotyckiego 

kościoła wybudowano w połowie XVII wieku nowy stylowo różny budynek. W 1603r 

wystawiono nawiązujące do tradycji późnogotyckich prezbiterium. W latach 1625-34 

powstał wczesnobarokowy korpus główny, a w 1629r dobudowano do ściany 

południowej Manierystyczną kaplicę zwaną od nazwiska fundatora Kaplicą 

                                                           
3  Źródło: Gminny Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 
4  J.w. 
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Szyszkowskich. Obecnie jest to trójnawowa bazylika zbudowana z łamanego 

kamienia. Pomimo zniszczeń dość imponująco przedstawia się wyposażenie świątyni 

– ołtarz główny pochodzący z 1629r. z licznymi figurami świętych, po obu stronach 

prezbiterium znajdują się dwie stalle z pierwszej połowy XVII w. Wewnątrz świątyni 

liczne tablice inskrypcyjne z dziejami świątyni. Murowana wieża dzwonnicy 

wzniesiona została w 1758, istnieją przypuszczenia, że zbudowano ja na 

fundamentach dawnej baszty murów miejskich. Kaplica cmentarna pochodzi z wieku 

XIX. 

 Kościół Panny Marii – położony jest około 1,5 km od obecnego miasta, tam gdzie 

pierwotnie funkcjonowała osada miejska. Początkowo była to budowla z drzewa 

modrzewiowego (1472r.). Nowy murowany obiekt został postawiony w XVIII wieku, 

remontowany w 1820r, dobudowano wtedy prezbiterium w kształcie półokrągłej 

wieży.  

 Grodzisko – tzw. "Kopiec Tatarski" to pozostałość po XII wiecznym grodzie stojącym 

na straży osady rzemieślniczo - handlowej, która dała początek Iłży.  

 Piec garncarski – wzniesiony w połowie XIX wieku związany z miejscowymi 

tradycjami garncarskimi – cenione wyroby iłżeckich garncarzy znajdowały nabywców 

w wielu miastach Polski. Piec należał do ostatniego nieżyjącego mistrza Stanisława 

Pastuszkiewicza.  

Średniowieczne mury obronne - / połowa XIV w/ rozebrane w 1821r. Obudowane w XVIII 

wieku domami i budynkami gospodarczymi, były wykorzystywane jako gotowe ścianki i 

dzięki temu przetrwały do dziś w kilku miejscach starej części miasta.  

 Średniowieczna baszta miejska - obecnie dzwonnica przy kościele Farnym, 

przysposobiona do tej funkcji w 1758r.  

 Dom Sunderlanda – znajduje się przy ul. Podzamcze, pierwotnie mieściła się tu 

Fabryka Naczyń Fajansowych Leviego Sunderlanda. Potomkowie właściciela  po 

1903r. przebudowali fabrykę na kamienicę czynszową. To właśnie w tym domu bywał 

u swojej ciotki znany poeta Bolesław Leśmian.  

 Rynek miasta – Iłża posiada zabytkowy układ urbanistyczny najstarszej części miasta, 

najlepiej czytelny w okolicach rynku /XIII - XIV w/. 
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 3. GOSPODARKA GMINY 

 3.1. Przedsiębiorczość 

 Iłża, to gmina typowo rolnicza. Rolnictwem trudni się ok. 70 % mieszkańców 

gminy, w przemyśle pracuje ich ok. 20 %, a natomiast 10 % zatrudnionych jest w rzemiośle, 

handlu i usługach. Tego typu struktura ekonomiczna sprawia że miasto w dużym stopniu 

spełnia funkcję lokalnego ośrodka wymiany handlowej.
5
 

Wykres. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie: 
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Do największych pracodawców w Gminie Iłża należą: 

 Zakłady Górniczo - Metalowe „Zębiec” w Zębcu – już od  40 lat należą do czołowych  

producentów  kotłów  grzewczych. 

 LIBAMIX w Iłży – zajmującą się produkcją kontenerów elastycznych i worków Big-Bag. 

 KAJMEX PPHU „Zakład przerobu drewna” - zajmujący się przerobem drewna, produkcją 

drzwi, boazerii, podłóg, schodów. 

W ramach usług na rzecz społeczności lokalnej zostały utworzone zakłady budżetowe, 

jednostki organizacyjne oraz spółki 

 Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno Usługowo Handlowe w Iłży. 

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży 

 SP ZZOZ - Szpital w Iłży. 

 PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
6
 

 Biedronka , 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  w Iłży, 

 

                                                           
5  http://www.ilzanka.pl/ilza.php 
6 Dane według dokumentacji gminy 

http://www.ilzanka.pl/ilza.php
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Na terenie gminy znajdują się podmioty gospodarcze tworząc firmy  rodzinne, gdzie 

zatrudniają do kilku do kilkunastu pracowników. 

W sektorze  usług finansowych na terenie gminy usługi świadczą dwa banki: Bank 

Spółdzielczy oraz Bank Śląski 

 

 3.2. Rolnictwo 

Tereny zagospodarowane jako użytki rolne zajmują około 55% powierzchni ogólnej 

gminy, z kolei grunty orne - niemal 90% powierzchni użytków rolnych. Ponad 93% użytków 

rolnych należy do właścicieli prywatnych. Gospodarstwo rolne w Gminie Iłża zajmuje 

średnio powierzchnię 5,8 ha. 

Pod względem użyteczności rolnej na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie 

klas bonitacyjnych gleb. Największa powierzchnia przypada gruntom ornym klasy V - 

zajmują one 2330 ha. W dalszej kolejności są to grunty orne klasy III b – 2191 ha oraz IV a – 

2174 ha. Inne klasy, które spotkać można na obszarze gminy to III a, IV b, VI, II, VI z. Nie 

występuję grunty orne klasy I. Wśród użytków zielonych dominują grunty klasy IV i V.  

Powyższe zestawienie pozwala stwierdzić, że na terenie gminy Iłża jakość gleb jest 

słaba, co powoduje, że duża ich część jest nieprzydatna rolniczo. 

 Na terenie Gminy Iłża uprawiane są przede wszystkim: 

- zboża – żyto, pszenica, jęczmień, mieszanki, owies oraz pszenżyto, 

- ziemniaki, 

- inne uprawy. 

Największą powierzchnię upraw zajmuje żyto (ok. 2300 ha), pszenica (ok. 2000 ha) i 

ziemniaki (ok. 1200 ha). Tego typu struktura upraw powodowana jest głównie słabą jakością 

gleb występujących na terenie gminy.
7
 

  

 4. DEMOGRAFIA 

 4.1. Ludność gminy 

 

Statystyki dla lat 2010-2012 wykazują stopniowy, regularny spadek liczby mieszkańców 

Gminy Iłża, od 15706 mieszkańców w 2010 roku do 15586 osób w 2012 roku. W gminie 

                                                           
7 Informacje o rolnictwie pochodzą ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Iłża 
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utrzymuje się przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami. Współczynnik feminizacji wyniósł 

w 2012 r. 104. 

 

Wykres: Liczba mieszkańców Gminy Iłża w latach 2010-2012 w podziale na płeć. Dane na podst. sprawozdań 

gminnych. 

 

 

W roku 2010 na terenie gminy odnotowano wysoki przyrost naturalny ludności (+63 osoby), 

po którym nastąpił okres stagnacji (odpowiednio: -10 w 2011 r. i 0 w 2012 r.). 

 

Wykres: Ruch naturalny ludności (urodzenia i zgony) w Gminie Iłża w latach 2010-2012. Dane wg sprawozdań 

gminnych. 
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Między rokiem 2010 a 2012 w Gminie Iłża corocznie notowane było ujemne saldo 

migracji. Na przestrzeni tych 3 lat wyniosło ono -99. 

 

Wykres: Migracje na terenie Gminy Iłża w latach 2010-2012.  Dane na podst. sprawozdań gminnych. 

 

 

Jak ilustruje poniższy wykres, w 2012 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 64,45% 

ogółu mieszkańców gminy, co przy odpowiedniej koniunkturze stanowi  wysokiej wartości 

kapitał dla rozwoju gospodarczego gminy. W tymże przedziale wiekowym dość wyraźną 

przewagę mają mężczyźni. Współczynnik starości demograficznej w roku 2012 przyjął 

wartość ok. 0,18. 

 

Wykres: Struktura wieku Gminy Iłża w podziale na płeć dla roku 2012. Dane wg UG 
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Podsumowując należy stwierdzić, iż w gminie Iłża zamieszkuje najwięcej osób będących 

obecnie w wieku produkcyjnym, co biorąc pod uwagę zmniejszający się z roku na rok  

przyrost naturalny i proces wyludniania się gminy, zwiastuje w przyszłości problemy z 

rozwojem gospodarczym gminy. Podobnie jak w skali całego kraju, osoby, które wejdą na 

rynek pracy nie będą mogły utrzymać osób, które będą w wieku emerytalnym. 

 4.2. Poziom życia 

 W 2011 r. dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2320 zł, przy 

wydatkach w wysokości 2456 zł. W tym samym roku koszta pomocy społecznej i pozostałych 

zadań z zakresu polityki społecznej stanowiły 16,7% łącznej sumy obciążeń budżetu gminy, 

co jest odsetkiem relatywnie wysokim.
8
 

 4.3. Mieszkalnictwo 

 Średnia powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w gminie wyniosła w 2011 r. 

75,5 m
2
. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w tymże roku wyniosły 1,6% ogółu 

wydatków gminnego budżetu.
9
 

 5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 5.1. Oświata 

Infrastrukturę społeczną gminy Iłża tworzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz 

szkoły średnie.  Powoli acz systematycznie spada liczba uczniów we wszystkich typach szkół, 

natomiast  z roku na rok wzrasta liczba  umieszczanych dzieci w przedszkolach.  

 

Tab. 1.Infrastruktura społeczna Gminy Iłża w latach 2010-2012. Źródło: oprac. własne na podstawie informacji 

ze szkół 

Lata 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Liczba przedszkoli 2 2 2 

Liczba dzieci w przedszkolach 216 272 295 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 0 0 0 

Liczba nauczycieli 19 20 23 

Liczba szkół podstawowych 8 8 8 

Liczba uczniów w szkołach 1 037 970 926 

                                                           
8 Na podst. danych GUS 
9 Jak wyżej 
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Liczba dzieci niepełnosprawnych 18 14 15 

Liczba nauczycieli 126 117 117 

Liczba gimnazjów  1 1 1 

Liczba uczniów w gimnazjach 540 520 513 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 9 9 14 

Liczba nauczycieli 56 56 56 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych 

zawodowych 
2 2 1 

Liczba uczniów  596 577 411 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 5 6 6 

Liczba nauczycieli 70 66 43 

Liczba liceów ogólnokształcących 1 1 1 

Liczba uczniów  403 374 364 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 4 4 4 

Liczba nauczycieli 35 31 31 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych dla 

dorosłych 
1 1 1 

Liczba uczniów  352 355 469 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 9 9 15 

Liczba nauczycieli 55 55 79 

 

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Iłża
10

: 

W gminie znajduje się 5 przedszkoli( 4  publiczne w tym 3 na wsi  i 1 przedszkole 

niepubliczne): 

 Przedszkole Samorządowe w Iłży.  

Samorządowe Przedszkole jest zlokalizowane w Iłży. Nadzór pedagogiczny sprawuje 

Kurator Oświaty w Warszawie delegatura w Radomiu, a organem prowadzącym jest Urząd 

Miejski w Iłży od 1990 roku. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

W przedszkolu znajduje się 12 oddziałów . Dzieci mogą przebywać w przedszkolu do godz. 

7.00 do 16.00 

 W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w większości nauczyciele 

dyplomowani. 

Przedszkole podejmuje różnorodne formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 

       * Mazowieckie małe przedszkole  w Alojzowie „ przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Alojzowie  przebywają dzieci w wieku od 3-5 lat w liczbie 12 dzieci’ od godz. 7.30 do 13.00 

                                                           
10 Tabele zamieszczone w dziale ,,Oświata" pochodzą z dokumentacji gminnej 
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Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie rozwoju Wsi i Okolic w Alojzowie. Zatrudnionych 

jest  dwóch nauczycieli 

 Punkt Przedszkolny w Krzyżanowicach  przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Krzyżanowicach  przebywają  tam dzieci w wieku 3-5 lat od godz. 10.30 do 14.30 

.Liczba dzieci 8-10.Szkoła i przedszkole prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi i Okolic w Krzyżanowicach .W przedszkolu uczą   ci sami nauczyciele . 

 Punkt Przedszkolny w Maziarzach przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Maziarzach, przebywają dzieci w wieku 3-5 lat od 7.30  12.00.Liczba przebywających 

dzieci 17. Szkoła  i przedszkole prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i 

Okolic w Maziarzach. Stowarzyszenie zatrudnia 2 nauczycieli. 

 Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Dworek” w Iłży: 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” prowadzone jest przez osobę fizyczną  

Działa od 01.01.2010r., swoją opieką obejmuje  dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci mogą 

przebywać w przedszkolu w godzinach od 7.00 do 16 .00 w trzech grupach wiekowych:  

3-latki,4-latki,5i6-latki. Nad prawidłowym, zrównoważonym rozwojem naszych 

wychowanków czuwa wykwalifikowana Kadra: dyrektor, 4 nauczycielki wychowania 

przedszkolnego, 2 panie z obsługi. 

Szkoły podstawowe: 

 Tabela 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży: 

PSP im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Iłży 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 Realizowane projekty 

„Projektowe 

Ośrodki 

Zainteresowań”  

Strefa odkrywania 

talentów – 48 

uczniów 

Indywidualizacja 

procesu 

edukacyjnego w 

klasach I-III. 

Wyrównanie szans 

edukacyjnych – 192 

uczniów 

Dziecięca 

Akademia 

Przyszłości – 32 

uczniów 

 

 Tabela 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim: 

PSP w Jasieńcu 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
Realizowane 

projekty 

„Ratujemy i uczymy 

ratować” klasa III 

„Szkolny program 

przeciwdziałania 

„Indywidualizacja 

procesu nauczania 
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Ilość uczniów – 29 

 

„Trzymaj formę” 

klasy IV – V  

Ilość uczestników 28 

 

„Przemoc i agresja 

może być 

rozwiązana pomóż 

jej sam” klasy IV – 

VI 

Ilość uczniów – 15 

 

„Szkolny program 

przeciwdziałania 

agresji i przemocy” 

klasy 0 – VI  

Ilość uczniów 181 

 

„Klub bezpiecznego 

Puchatka” klasa I 

Ilość uczniów – 31 

 

„Skrzydła” klasy o – 

VI  

Ilość uczniów – 18  

 

„Jeśli wiesz co masz 

zrobić zrób to” klasa 

IV – VI  

Ilość uczniów 40 

 

Dożywianie – 

bezpłatne obiady 

klasy 0 – VI  

Ilość uczniów 50  

 

„Spójrz inaczej” 

klasy I – III  

Ilość uczestników – 

70  

 

„Program edukacji 

prozdrowotnej z 

agresji i przemocy” 

klasy 0 – VI  

Ilość uczniów 184 

 

„Nie pal przy mnie 

proszę” 

Klasa III 

Ilość uczniów – 29 

 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

Klasa VI 

Ilość uczniów – 28 

 

„Klub bezpiecznego 

Puchatka” klasa I 

Ilość uczniów – 22 

 

 

„Skrzydła” klasy 0 – 

VI  

Ilość uczniów – 10  

 

„Młody człowiek 

potrzebuje wzorców, 

kształtuj go razem z 

nim”, 

„Przeciwdziałanie 

narkomanii czyli co 

się może zdarzyć 

każdemu i w każdej 

rodzinie” 

Klasy IV – VI 

Ilość uczestników – 

50  

 

„Radosna szkoła” 

Klasy I – III  

Ilość uczestników – 

80 

 

Dożywianie – 

bezpłatne obiady 

klasy 0 – VI  

i wychowania 

uczniów klas I – III 

szkół 

podstawowych”  

Klasy I – III  

Ilość uczniów – 72 

 

„Ratujemy uczymy 

ratować”  

Klasy I – III 

Ilość uczniów 34 

 

„Szkolny program 

przeciwdziałania 

agresji i przemocy” 

klasy 0 – VI  

Ilość uczniów 170 

 

„Nie pal przy mnie 

proszę” 

Klasa III 

Ilość uczniów – 24 

 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

Klasa VI 

Ilość uczniów – 25 

 

„Klub 

bezpiecznego 

Puchatka” klasa I 

Ilość uczniów – 23 

 

Dożywianie – 

bezpłatne obiady 

klasy 0 – VI  

Ilość uczniów 43 

 

„Spójrz inaczej” 

klasy I – III  

Ilość uczestników 

– 30  

 

„Program edukacji 
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elementami 

ekologii” klasy 0 – 

III  

Ilość uczestników – 

110 

 

„Program edukacji 

regionalnej” klasy 0 

– IV 

Ilość uczniów – 181 

 

„Program edukacji 

czytelniczo – 

medialnej” klasy o – 

IV  

Ilość uczniów – 110 

 

„Program edukacji 

ratownictwa i 

obrony cywilnej” 

klasy I – III 

Ilość uczniów 79 

 

„Program 

edukacyjny 

poświęcony 

bezpieczeństwu 

dzieci w Internecie 

w ramach kampanii: 

Dzieci w sieci klasy 

IV – VI  

Ilość uczniów – 71  

 

„Bezpieczna 

szkoła”, 

„Bezpieczna Droga” 

klasy o – VI 

Ilość uczestników 

181  

 

„Wyprawka 

szkolna” klasy I – III 

Ilość uczestników – 

26 

Ilość uczniów 46 

 

„Spójrz inaczej” klasy 

I – III  

Ilość uczestników – 

30  

 

„Program edukacji 

prozdrowotnej z 

elementami ekologii” 

klasy 0 – III  

Ilość uczestników – 

115 

 

„Program edukacji 

regionalnej” klasy 0 – 

IV 

Ilość uczniów – 69 

 

„Program edukacji 

czytelniczo – 

medialnej” klasy o – 

IV  

Ilość uczniów – 115 

 

„Program edukacji 

ratownictwa i obrony 

cywilnej” klasy I – III 

Ilość uczniów - 80 

 

„Program edukacyjny 

poświęcony 

bezpieczeństwu dzieci 

w Internecie w ramach 

kampanii: Dzieci w 

sieci klasy IV – VI  

Ilość uczniów – 69  

 

„Bezpieczna szkoła”, 

„Bezpieczna Droga” 

klasy o – VI 

Ilość uczestników 184  

 

„Wyprawka szkolna” 

prozdrowotnej z 

elementami 

ekologii” klasy 0 – 

III  

Ilość uczestników 

– 101 

 

„Program edukacji 

regionalnej” klasy 

0 – IV 

Ilość uczniów – 69 

 

„Program edukacji 

czytelniczo – 

medialnej” klasy o 

– IV  

Ilość uczniów – 

101 

 

„Program edukacji 

ratownictwa i 

obrony cywilnej” 

klasy I – III 

Ilość uczniów - 72 

 

„Program 

edukacyjny 

poświęcony 

bezpieczeństwu 

dzieci w Internecie 

w ramach 

kampanii: Dzieci w 

sieci klasy IV – VI  

Ilość uczniów – 69  

 

„Bezpieczna 

szkoła”, 

„Bezpieczna 

Droga” klasy o – 

VI 

Ilość uczestników 

170  

 

„Wyprawka 
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„Stypendia szkolne” 

klasy I – VI klasy I – 

VI  

Ilość uczniów – 33  

 

„Mleko z klasą”, 

„Szklanka mleka” 

klasy 0 – VI 

Ilość uczestników – 

181  

 

„5 porcji warzyw, 

owoców lub soku” 

klasy I – III 

Ilość uczestników – 

74  

klasy I – III 

Ilość uczestników – 

22 

 

„Stypendia szkolne” 

klasy I – VI klasy I – 

VI  

Ilość uczniów – 38  

 

„Mleko z klasą”, 

„Szklanka mleka” 

klasy 0 – VI 

Ilość uczestników – 

184  

„5 porcji warzyw, 

owoców lub soku” 

klasy I – III 

Ilość uczestników – 

76 

szkolna” klasy I – 

III 

Ilość uczestników 

– 22 

 

„Stypendia 

szkolne” klasy I – 

VI klasy I – VI  

Ilość uczniów – 39  

 

 

 Tabela 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Seredzicach: 

PSP w Seredzicach 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
Realizowane 

projekty 
- - 

Indywidualizacja 

procesu nauczania i 

wychowania uczniów 

klas I-III szkół 

podstawowych – 

uczestniczyło 24 

uczniów 

 

     Tabela: 5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Błazinach Dolnych: 

PSP w Błazinach 

im Dąbka 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
Realizowane 

projekty 

„Szklanka mleka” 

– 69 dzieci 

„Śnieżnobiały 

uśmiech” – 22 

dzieci 

„Stop agresji” – 

30 dzieci 

„Jeśli wiesz co 

Rządowy program 

„Radosna szkoła” – 

43 dzieci 

„Szklanka mleka” – 

57 dzieci 

„Rządowy program 

„wyprawka szkolna” 

– 9 dzieci 

„ Indywidualizacja a proces 

nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” – 30 dzieci 

Rządowy program 

„Wyprawka szkolna” – 11 

dzieci 

Rządowy Program 
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masz zrobić zrób 

to” – 30 dzieci 

„Ograniczenia zdrowotnych 

/następstw Palenia Tytoniu” 

w tym „Czyste powietrze 

wokół nas” – 17 dzieci 

„Nie pal przy mnie proszę” 

– 26 dzieci 

Rządowy program 

„Wyprawka szkolna” – 16 

dzieci 

 

 Tabela 6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu: 

PSP w Pakosław 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
Realizowane 

projekty 
- - 

Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół 

podstawowych 

  

  Tabela 7    Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic w 

Alojzowie: 

PSP w Alojzowie 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. 

Liczba dzieci i młodzieży 30 33 27 

    w tym kl. I - VI 15 14 15 

    w tym klasa „0” 3 9 0 

    w tym poniżej „0” 12 10 12 

2. Uczniowie niepełnosprawni    

3. 

Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

8 6 7 

     w tym nauczyciele klas 

powyżej „0” 

5 5 5 

     w tym nauczyciele klas 

poniżej „0” 

3 1 2 

4. Realizowane projekty - - - 

 

 Tabela 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i 

Okolic w Krzyżanowicach: 

PSP w Krzyżanowicach 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 Realizowane projekty „Radosna szkoła”, „Radosna „Radosna szkoła”, 
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„Indywidualizacja 

nauczania” w kl. I-

III  

 

szkoła”, 

„Indywidualizacja 

nauczania” w kl. 

I-III  

 

„Indywidualizacja 

nauczania” w kl. I-

III  

 

 

 Tabela 9 Publiczna Szkoła Podstawowa Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic w 

Maziarzach Starych: 

PSP w Maziarzach 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. 

Liczba dzieci i młodzieży 43 43 39 

    w tym kl. I - VI 18 13 11 

    w tym klasa „0” 6 11 11 

    w tym poniżej „0” 19 19 17 

2. Uczniowie niepełnosprawni - - - 

3. 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 9 6 7 

     w tym nauczyciele klas powyżej 

„0” 

8 5 2 

     w tym nauczyciele klas poniżej 

„0” 

1 1 5 

4. Realizowane projekty - - - 

 

Gimnazja: 

 Tabela 10  Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży: 

Publiczne 

Gimnazjum 

Gminne im. Armii 

Krajowej w Iłży 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Realizowane 

projekty 

„e-Akademia 

przyszłości” – 570 

uczniów. Czas 

realizacji 2009 – 

2013 

 

„Przyszłość jest w 

nauce” – 320 

uczniów. Czas 

realizacji 2010 – 

2011 

 

„e-Akademia 

przyszłości” – 570 

uczniów. Czas 

realizacji 2009 – 

2013 

 

„Przyszłość jest w 

nauce” – 320 

uczniów. Czas 

realizacji 2010 – 

2011 

 

„Uczeń on-line” 24 

uczniów. Czas 

realizacji. 2010 – 

2014r. 
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„Uczeń on-line” 24 

uczniów. Czas 

realizacji. 2010 – 

2014r. 

 

 

 

 

 

 

„Zagrajmy o sukces” 

– 58 uczniów. Czas 

realizacji 2011r. 

 

„Warto grać o 

sukces” – 24 

uczniów. Czas 

realizacji 2011 r. 

 

„Uczeń on-line” 24 

uczniów. Czas 

realizacji. 2010 – 

2014r. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

 Tabela 11 Liceum Ogólnokształcące w Iłży: 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Mikołaja Kopernika w Iłży  
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. 

Liczba dzieci i młodzieży 403 374 364 

    w tym uczniowie 

niepełnosprawni 

4 4 4 

2. 
Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

35 31 31 

3. Realizowane projekty - - - 

 

Tabela 12  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży:  

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

Im. St. Staszica w Iłży 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
Realizowane 

projekty 

Projekt „ZSP w 

Iłży da Ci 

atrakcyjny zawód 

i klucz do startu 

życiowego” w 

ramach działania 

9.2 POKL. 

Projekt „ZSP w Iłży 

da Ci atrakcyjny 

zawód i klucz do 

startu życiowego” w 

ramach działania 9.2 

POKL. 

Beneficjentów 

Program „Uczenie się 

przez całe życie” 

COMENTUS – 

Partnerskie Projekty 

Szkół – projekt 

„Returning to Green” 

Uczniowie 
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Beneficjentów 

projektu to 650 

uczniów ZSP w 

Iłży. Czas trwania 

projektu 

01.09.2009 – 

31.12.2010 

projektu to 650 

uczniów ZSP w Iłży. 

Czas trwania 

projektu 01.09.2009 

– 31.12.2010 

 

Program „Uczenie 

się przez całe życie” 

COMENTUS – 

Partnerskie Projekty 

Szkół – projekt 

„Returning to 

Green” Uczniowie 

uczestniczący w 

wyjazdach 

zagranicznych 16 

osób. Działania 

lokalne 100 osób. 

Czas trwania 

projektu 01.08.2010 

– 31.08.2012 

 

Projekt 

„Kompetentny 

specjalista” 

realizowany w 

ramach działania 9.2 

POKL. Beneficjenci 

projektu to 60 

uczniów ZSP w Iłży.  

Termin realizacji 

projektu 03.01.2011 

– 30.12.2011  

uczestniczący w 

wyjazdach 

zagranicznych 16 osób. 

Działania lokalne 100 

osób. Czas trwania 

projektu 01.08.2010 – 

31.08.2012 

 

 

 Tabela 13   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chwałowicach 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. 

Liczba dzieci i młodzieży 121 135 128 

    w tym uczniowie 

niepełnosprawni 

1 1 1 

2. 
Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

21 23 24 

3. Realizowane projekty - - - 
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 Tabela 14   Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w  Chwałowicach: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego 

w Chwałowicach 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. 

Liczba dzieci i młodzieży 352 355 341 

    w tym uczniowie 

niepełnosprawni 

4 4 4 

2. Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

21 23 24 

3. Realizowane projekty - - - 

 

 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Iłży.  

Poradnia założona została przez Kuratorium Oświaty 1 marca 1995r. Poradnia w Iłży działa 

od 01.09.1995 r., a jej praca od początku koordynowana jest przez dyrektora. Placówka 

prowadzi współpracę z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi. Dzieci z terenu 

Gmin: Iłża, Skaryszew, Wierzbica obsługiwane są od chwili urodzenia, aż do wieku 

ponadgminazjalnego. 

Personel  Poradni 

Dyrektor (pedagog)  ,1 psycholog kliniczny ,1psycholog/doradca zawodowy  

1pedagog/logopeda/oligofrenopedagog,1pedagog/terapeuta/oligofrenopedagog , 

1logopeda/neurologopeda, 1  starszy referent, lekarz pediatra ,  

Głównym zadaniem jest diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych oraz 

zachowań dysfunkcyjnych, a także wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i 

młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji 

społecznej. Poradnia zajmuje się również pomocą uczniom, którzy dokonują wyboru kierunku 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Ważną elementem działalności jest 

prowadzenie profilaktyki uzależnień i innych problemów oraz świadczenie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Specjaliści zatrudnieni w 

poradni działają na rzecz edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

 

 5.2. Kultura 

Na terenie Gminy Iłża działają następujące placówki kulturalne: 

 Dom Kultury w Iłży  
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 Dom Kultury w Iłży zajmuje się prowadzeniem wielokierunkowej działalności 

merytorycznej. Jeden z wiodących kierunków pracy stanowi rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Charakterystyczną formą działalności DK jest 

udział w dziecięcych i młodzieżowych zespołach tanecznych. Składają się one z blisko 100 

tancerzy w wieku od 6 do 17 lat. Organizowane są też zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci i 

młodzieży w zakresie muzyki. Odbywa się to poprzez naukę gry na instrumentach oraz studio 

piosenki. Wrażliwość estetyczną kształcona jest poprzez udział w zajęciach pracowni: 

plastyczno-rękodzielniczej, fotograficznej oraz kole recytatorskim. 

 Liczne doświadczenia Domu Kultury w pracy z młodzieżą zebrane podczas 

wspólnie organizowanych akcji charytatywnych zaowocowały utworzeniem w nowej 

siedzibie Klubu Dzieci i Młodzieży "WOLONTARIAT". W tym miejscu młodzi ludzie mogą 

twórczo spędzać wolny czas oraz pomagać swoim rówieśnikom.  

 Dom Kultury posiada też propozycje kulturalne kierowane do dorosłych 

mieszkańców gminy oraz osób niepełnosprawnych. Zapraszani są oni na występy zespołów 

artystycznych, wystawy malarstwa, grafiki i fotografii artystycznej i dokumentalnej, zajęcia 

brydża sportowego, szachów oraz projekcje filmowe. 

 Cyklicznie organizowane są także koncerty noworoczne i WOŚP, konkursy 

recytatorskie, Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży "Słowo i Piosenka", Iłżeckie Dni 

Kultury ,Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.  

 Dużymi wydarzeniami artystycznymi, które promują Dom Kultury, miasto i gminę, 

są organizowane corocznie ogólnopolskie imprezy: DNI LEŚMIANOWSKIE,  

SPOTKANIA Z FOLKLOREM im. J. Myszki oraz IŁŻECKIE SPOTKANIA Z BALLADĄ. 

Przy Domu Kultury w Iłży  od 2005 roku działa  Zespół Wokalny Klubu Seniora w którym 

zrzeszone są panie ze Związku Emerytów i Rencistów. Zespół działa prężnie, regularnie jest 

zapraszany na imprezy lokalne jak Iłżeckie Dni Kultury, Festiwal Folkloru, im. J. Myszki , 

dożynki czy też festyny ludowe. Na przestrzeni lat odbył wiele występów odnosząc sukcesy 

podczas przeglądów artystycznych w Warszawie ,Pionkach i Iłży. Instruktorem zespołu ds. 

muzyki jest Zbigniew Listek.  

 Iłżecka Orkiestra Dęta  - istnieje od ponad 100 lat. Uczestniczy w różnych występach   

patriotycznych jak również  kościelnych  na terenie gminy . Uczestniczy w różnorodnych  

przeglądach i festiwalach na terenie Mazowsza : Obchody rocznicy 3 maja, Obchody Święta 

Odzyskania Niepodległości, itp. Zajęcia są prowadzone przez  kapelmistrza Andrzeja 

Migdalskiego. 
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 Dom Kultury w Iłży na realizacje zadań statutowych otrzymuje środki  z gminy, jak również 

posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnątrz oraz Unijnych.  

DK w Iłży zatrudnia doświadczoną kadrę merytoryczną, pracowników etatowych, 

niepełnozatrudnionych oraz godzinowych. Przy Domu Kultury funkcjonuje także 

wolontariat.
11

. 

Środowiskowy Dom Kultury w Jasieńcu Górnym- podlega DK w Iłży. Placówka ta 

podobnie jak w Iłży prowadzi działalność kulturalną  . Skupia dzieci  w wieku 9-12 lat 

 w grupach tanecznych. Dla dzieci organizowane są różne zajęcia . Oprócz tego dodatkowo są 

organizowane spotkania okolicznościowe : Dzień Kobiet, Dzień Dziecka , ogniska ,andrzejki , 

mikołajki , wigilie oraz kuligi .Dom Kultury współpracuje z organizacjami społecznymi tj. 

szkoła, biblioteką  ,OSP . Przy DK w Jasieńcu działa Kapela Ludowa im. J. Myszki. 

Występuje na imprezach lokalnych jak również bierze udział w występach festiwalach 

Folkloru zdobywając główne nagrody i wyróżnienia. 

 

 Muzeum Regionalne w Iłży 

 Placówka muzealna w Iłży powstała dzięki inicjatywie iłżeckich regionalistów,            

a przede wszystkim A. Bednarczyka, w 1972 roku jako Muzeum Ziemi Iłżeckiej. 1 stycznia 

1976 r. Muzeum zostało upaństwowione. Otrzymało wówczas statut i nazwę: Muzeum 

Regionalne w Iłży. Siedzibą placówki ustanowiono zabytkowy budynek dawnego szpitala, 

przytułku dla ubogich p. wz. Św. Ducha. Pierwsze zbiory liczyły ok. 500 eksponatów; 

głównie z zakresu etnografii i historii. W czasie swojej trzydziestoletniej działalności           

(do 2006 r.) Muzeum zgromadziło ok. 2000 eksponatów z zakresu: etnografii, archeologii, 

historii,  numizmatyki i sztuki.  W większości eksponaty dotyczą tematyki regionalnej. 

Największym dział Muzeum Regionalnego w Iłży to dział etnograficzny. Obejmuje on ok. 

1000 eksponatów. Są to zbiory ceramiki ludowej, rzemiosło wiejskie oraz stroje i tkaniny. 

Ceramika ta prezentowana jest na wystawie stałej, noszącej tytuł ,,Garncarz zawód ginący". 

 Jak dotąd działalność Muzeum Regionalnego w Iłży skupiała się głównie na 

powiększaniu tej kolekcji oraz pełniejszej jej prezentacji.
12

 

 

 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży: 

Rodowód iłżeckiej biblioteki sięga roku 1947. Swoją działalność biblioteka rozpoczęła od 

100 wol. książek w jednym małym pokoiku przy ulicy Wójtowskiej. M – GBP w Iłży  od 

                                                           
11 Informacje wg www.dkilza.one.pl/ 
12 Na podst. muzealnego portalu internetowego muzeumilza.pl 

http://www.dkilza.one.pl/
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roku 1989 do chwili obecnej  mieści się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Warszawskiej 

4 .W 2000 roku wpisana została w rejestr  Urzędu Miejskiego w Iłży jako samorządowa 

instytucją kultury. Działa w oparciu o zapisy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 

z późniejszymi zmianami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 

dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz  Statutu. W skład  biblioteki 

głównej wchodzi wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia ogólna i internetowa, Oddział dla 

dzieci oraz 5 filii bibliotecznych  w terenie:  w Błazinach, Jasieńcu Iłżeckim, 

Krzyżanowicach, Pakosławiu i Seredzicach. Do podstawowych zadań biblioteki należy : 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 

Szerokim zakresem działań biblioteki jest obsługa jej  użytkowników,  udostępnianie zbiorów 

na miejscu  i wypożyczanie do domu, prowadzenie działalności informacyjnej, 

bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, 

popularyzatorskiej i  instrukcyjno –  metodycznej. Do ważnych działań jest współpraca i 

współdziałanie z  bibliotekami szkolnymi, przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, 

instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami mającymi na celu 

zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa naszego miasta. 

Aktywnie promuje wszelką działalność kulturalną, uczestnicząc w  lokalnych imprezach, 

wydarzeniach kulturalnych.  Jest organizatorem wielu spotkań autorskich dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych z pisarzami, poetami, ciekawymi ludźmi. Organizuje wiele 

konkursów wiedzy, plastycznych, czytelniczych związanych z książką , biblioteką jak 

również  tradycjami regionalnymi. Cyklicznie od 7 lat jest organizatorem konkursu 

recytatorskiego i literackiego pod wspólnym tytułem „ Strofy Jesieni”. Aktywnie uczestniczy 

w działaniach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej prowadzonej przez  Fundację ABC XXI 

Cała Polska Czyta Dzieciom, m. innymi organizując „Tydzień Czytania”, „Urodziny Kubusia 

Puchatka”, akcję „Zima z Książką” . W bibliotece prezentowane są  wystawy czasowe, 

malarstwa , rzeźby, haftu  twórców z okolicznych miejscowości. Prowadzi działalność 

wydawniczą książek związanych z regionem w szczególności jest wydawcą kilku zbiorków 

poezji Jana Czarneckiego z Chwałowic. Kilkakrotnie realizowała projekty edukacyjne z 

młodzieżą m.in. wydała edukacyjną grę planszową o Iłży pt. „Iłżeckie Tajemnice”. Posiada 

własny katalog online i prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów w Programie MAK+ , w 

najbliższym czasie planuje również obsługę czytelników. Jako nowoczesna jednostka 

prowadzi bogatą działalność promocyjną, często prezentuje swoje osiągnięcia w prasie 

lokalnej. Podobna działalność prowadzona jest we wszystkich w/w filiach bibliotecznych w 

gminie. Działalność finansowana jest ze środków budżetowych Miasta i Gminy Iłża. M - 
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GBP zatrudnia doświadczoną kadrę merytoryczną. Księgozbiór  biblioteki głównej wraz z 

filiami  to ponad  78  tys. egz. zbiorów. M – GBP w Iłży wraz z filiami wyposażona jest w 

komputery podłączone do Internetu z przeznaczeniem do korzystania przez czytelników.  

 

 5.3. Służba zdrowia  

Na terenie gminy Iłża działają publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia 

Szpital w Iłży swoim zasięgiem obejmuje cały powiat Radomski oraz ościenne miejscowości 

podległe gminie Iłża. 

1. Szpital jednostka organizacyjna:  

Komórki organizacyjne: 

1. Dział Chirurgiczny Ogólny, 2. Dział Pediatrii ,3. Dział Wewnętrzny  

4. Dział Ginekologii i Położnictwa z opieką nad Noworodkiem (rooming – in)  

5. Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 6. Blok Operacyjny,7. Izba Przyjęć 

8Sterylizatornia ,9. Apteka Zakładowa,10. Pracownia RTG, 11. Pracownia USG                   

12. Pracownia Endoskopowa,13. Bank Krwi,14. Transport Sanitarny. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - jednostka organizacyjna:  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- działa od 2002 roku lat.  Umieszczani są  tam pacjenci  

wymagającej stałej i długoterminowej opieki ,nadzoru lekarskiego oraz rehabilitacyjnego  

Zakład dysponuje  40 łóżkami . Pracuje tam  wysoko wykwalifikowany personel medyczny.   

 Zakład Opieki Zdrowotnej -Pogotowie Ratunkowe w Iłży jednostka organizacyjna:  

Komórki organizacyjne: 

1. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego.  

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne jednostka organizacyjna: 

Poradnie Specjalistyczne:  

1) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 3) Poradnia 

Alergologiczna, 4) Poradnia Diabetologiczna, 5) Poradnia Kardiologiczna, 6) Poradnia 

Ginekologii - Położnictwa, 7) Poradnia Dermatologiczna, 8) Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

9) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 10) Poradnia Endokrynologiczna, 11) Poradnia 

Neurologiczna, 12) Poradnia Okulistyczna, 13) Poradnia Otolaryngologiczna, 14) Poradnia 

Rehabilitacyjna. 
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Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

Jednostka organizacyjna: Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ,  

Komórki organizacyjne: Zespół rehabilitacji ogólnoustrojowej, który dzieli się na: 

1. Dział Fizjoterapii,2. Dział Kinezyterapii, 3 Dział Masażu Leczniczego,  4,Dział 

Hydroterapii. 

2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży 

Placówka rozpoczęła swoją działalność 01.04.2009 r. jako jednostka samorządowa gminy. 

Powstała jako następca prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Iłży, przejętego w trybie art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej z dnia 30.08.1991r. (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.). Nie uległ jednak 

zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych dotychczas przez SPZPOZ.  Przedmiot 

działalności placówki:   

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, 

zwany dalej GSPZPOZ w Iłży, wykonuje zadania publiczne określone ustawami. 

2. Podstawowym zadaniem GSPZPOZ w Iłży jest udzielanie ludności świadczeń 

zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie: 

1. podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego POZ, 

2. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (leczenie uzależnień), 

3. stomatologii, 

4. opieki długoterminowej. 

3. GSPZPOZ w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową 

odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych 

lub umowie cywilnoprawnej. 

4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia 

zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do GSPZPOZ w Iłży potrzebuje 

natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia. 

Jednostki organizacyjne zakładu 

1.  W skład GSPZPOZ w Iłży wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

a) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży 

b) Przychodnia Stomatologiczna w Iłży,  

c) Przychodnia Specjalistyczna w Iłży, 
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d) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim-Filia 

2. W skład Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży wchodzą następujące 

komórki organizacyjne: 

a) poradnie lekarza POZ, 

b) poradnie lekarza rodzinnego, 

c) poradnia pielęgniarek/położnych środowiskowych, 

d) gabinet pielęgniarek domowej opieki długoterminowej, 

e) gabinety medycyny szkolnej, 

f) punkt szczepień, 

g) gabinet zabiegowy (w tym EKG), 

h) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium analityczne), 

i) punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, 

j) pracownia USG. 

2. W skład Przychodni Stomatologicznej w Iłży wchodzą następujące komórki 

organizacyjne: 

a) poradnie stomatologiczne,  

b) poradnia chirurgii stomatologicznej,  

c) poradnia protetyki stomatologicznej,  

d) pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej. 

3.  W skład Przychodni Specjalistycznej w Iłży wchodzą następujące komórki 

organizacyjne: 

a) poradnia leczenia uzależnień, 

b) poradnia promocji zdrowia. 

    5.    W skład Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim -Filia  

wchodzą  następujące komórki   organizacyjne: 

a) poradnia lekarza rodzinnego, 

b) poradnia pielęgniarki/położnej środowiskowej, 

c) gabinet medycyny szkolnej, 

d) punkt szczepień, 

e) gabinet zabiegowy.
13

 

Na dzień 31.12 2012 roku  w placówce zatrudniony był następujący personel 

1.) lekarze    10   

                                                           
13 Źródło: sprawozdania gminne. 
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2.) lekarze stomatolodzy 5 

3.) specjaliści  16 

4.) pielęgniarki 16 w tym pielęgniarki środowiskowe 2  

 

 Tabela  15. Stan pacjentów, usługi medyczne i najczęstsze schorzenia GSPZPOZ w Iłży w latach  2010 – 2012,. 

Źródło: Sprawozdania GSPZPO Z w Iłży 

 2010 2011 2012 

Liczba osób objęte opieką lekarską 

zgodnie ze złożonymi deklaracjami   
14 263 14 069 13 947 

Liczba udzielonych porad lekarskich 
4 

 961 

41 004 
39 085 

w tym wizyty domowe      706   799   1695 

Liczba udzielonych porad przez 

lekarzystomatologów  

         5 885            4 975                      4 701               

Liczba udzielonych porad przez  

specjalistów 

             2498               2 526                         2 449 

 

Porady udzielone dzieciom zdrowym                  294                                                 301                                    253 

BADANIA BILANSOWE 

2  latki    143                                                                      142   135 

4 latka                                                                          123 128        149 

6 latka                                                                                 121 137 109 

10 latka          154 149                           142 

13 latka                                                   151   166                           158 

16 latka         167                                              162                            145 

18-19 latka    188                                             170                           216 

DANE O STANIE ZDROWIA 

dzieci i młodzieży – ogółem  1261                    1169                             1100 

0- 2 lat                      12                                

12                                

8 

3-4                             16                                  17                               15 

5-9 lat                       187                                222                              181 

10-14 lat                  452                                  365                              370 

15-18 lat                   594                                553                                       526 

w wieku 19 i więcej ogółem 5592                   4671                               4292 

19-34                      1002                                  508                                 355 

35-54                       1658                                  

1322                                

998 

55-64                       1278                                   1171                               1204 

65 i więcej              1654                                   1670                             17 

SCHORZENIA wg CZESTOTLIWOSCI 
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Ogółem 5592 4671 4292 

Gruźlica  4 3 3 

Nowotwory 88 90 120 

Choroby tarczycy 152 190 240 

Cukrzyca 491 520 630 

Niedokrwistość 21 21 43 

Choroby układu nerwowego 252 198 259 

Choroby układu krążenia 2959 2867 3128 

przewlekła choroba reumatyczna 4 5 7 

choroba nadciśnieniowa 1974 1894 2185 

choroby naczyń mózgowych 100 115 117 

niedokrwienna choroba serca 36 252 280 

Przewlekłe nieżyt oskrzeli, dychawica 

oskrzelowa 
220 221 241 

Przewlekłe choroby układu trawiennego 322 258 11 

Choroby układu mięśniowo kostnego 675 732 920 

Pacjenci z innymi schorzeniami  2552 1557 1001 

 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘Jolmed’ w Krzyżanowicach, który świadczy 

usługi  pielęgnacyjne i opiekuńcze  oraz opiekę  paliatywną i hospicyjną.  

  

 5.4. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży  działa jako jednostka organizacyjna  

powołana Uchwałą  Nr. XII /49/90 Rady Narodowej w Iłży  z dnia 24 kwietnia  1990 r. . 

Finansowanie ośródka pochodzi ze środków budżetu państwa dotacja do żądań własnych 

gminy ,  środków własnych gminy oraz środków budżetu państwa na zadania zlecone . 

Oprócz tego ośrodek korzysta ze wsparcia środków Unii Europejskiej (EFS) . Ośrodek jest 

realizatorem wielu zadań tak zadań własnych gminy jak również zadań zleconych  

wynikających z ustawy o pomocy społecznej , ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, ustawy o dodatkach mieszkaniowych jak również  ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej. 
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Ośrodkiem kieruje  Pani  Dyrektor. Na koniec 2012 roku w ośrodku zatrudnionych 

było 20 osób etatowych(tj.19.5 etatu): 1 główny księgowy, 7 starszych pracowników 

socjalnych (w tym 1 osoba ze specjalizacją I stopnia ), 1 pracownik socjalny zatrudniony do 

realizacji projektu systemowego, 2 inspektorów ds. świadczeń  rodzinnych, 1 osoba (0.5 

etatu) do prowadzenia spraw funduszu alimentacyjnego, egzekucji itp., 1 referent prawno 

administracyjny prowadzący sprawy kadrowe, organizacyjne, dodatki mieszkaniowe, staże, 

prace społecznie użyteczne, 1 informatyk /administrator, który odpowiada za systemy 

informatyczne w OPS, ochronę danych osobowych, zamówienia publiczne itp., 1 asystent 

rodziny oraz 2 osoby na umowę zlecenie, 1 prawnik zatrudniony na umowę zlecenie, 5 

opiekunek społecznych, w tym 2 wykonujące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 1 osoba na umowę zlecenie, kierowca zatrudniony na umowę zlecenie.. 

Teren działania pracowników obejmuje 8 rejonów . Na jednego pracownika socjalnego 

średnio przypada 1945 mieszkańców. Pracownicy socjalni realizują swoje zadania wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej  i innych ustaw jak również zakresów czynności. 

 

Świadczenia z pomocy społecznej 

 

Tabela 16: Powody przyznania pomocy w Gminie Iłża w latach 2010-2012.  

Źródło: sprawozdania MGOPS w Iłży. 

ROK 2010 2011 2012 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB  

W RODZINACH 

OGÓŁEM 

LICZBA RODZIN LICZBA 

OSÓB  

W 

RODZINACH 

LICZBA RODZIN LICZBA 

OSÓB  

W 

RODZINACH OGÓŁEM 
W TYM NA 

WSI 
OGÓŁEM 

W TYM NA 

WSI 
OGÓŁEM 

W TYM NA 

WSI 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UBÓSTWO 1 348 348 256 329 236 1 265 317 239 1168 

SIEROCTWO 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 5 5 3 4 2 4 3 2 3 

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 
4 32 32 28 44 36 268 50 42 301 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 25 25 20 34 26 218 41 34 268 

BEZROBOCIE 6 326 326 237 313 229 1 244 290 219 1129 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 113 113 74 104 67 300 117 76 333 

DŁUGOTRWAŁA LUB 

CIĘŻKA CHOROBA 
8 152 152 105 149 105 502 164 110 564 

BEZRADNOŚĆ W 

SPRAWACH OPIEK-WYCH.  

I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO-OGÓŁEM 

9 78 78 54 90 63 381 98 68 421 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 

10 50 50 31 55 36 189 56 36 202 

11 28 28 23 28 24 181 29 25 189 

PRZEMOC W RODZINIE 12 1 1 1 20 14 49 10 7 53 
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POTRZEBY OCHRONY 

OFIAR HANDLU LUDŹMI 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 39 39 20 34 16 90 38 22 112 

NARKOMANIA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRUDNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO 

ŻYCIA PO OPUSZCZENIU 

ZAKŁADU KARNEGO  

16 14 14 11 2 0 4 6 6 15 

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO 

ŻYCIA MŁODZIEŻY 

OPUSZCZAJĄCEJ 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZE 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRUDNOŚCI W 

INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS 

UCHODŹCY 

18 2 2 2 1 1 6 1 1 5 

ZDARZENIE LOSOWE  19 1 1 1 2 2 6 0 0 0 

SYTUACJA KRYZYSOWA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 

LUB EKOLOGICZNA 
21 0 0 0 0 0 0 317 239 1168 

 

Świadczeniobiorcy MGOPS w Iłży  

Zgodnie z art.36  ustawy o pomocy społecznej  świadczenia są przyznawane w formie 

pieniężnej jak również niepieniężnej. 

Jak ilustruje poniższa tabela i wykres, pomiędzy rokiem 2010 a 2012 liczba 

świadczeniobiorców oraz liczba rodzin, których pomoc udzielana przez MGOPS w Iłży 

dotyczy, systematycznie malała. Liczba bezpośrednich beneficjentów pomocy społecznej 

spadła w tym okresie o 223 osoby (23,85%). 

 

Tabela:  17 Rzeczywista liczba rodzi, w tym rodzin wiejskich objętych pomocą społeczną. Dane zbiorcze dla lat 

2010-2012. Źródło: sprawozdanie MGOPS 

 

 2010 2011 2012 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę 

liczbę oraz źródło finansowania) 

-Liczba rodzin 

ogółem: 567 

-Liczba rodzin 

wiejskich: 310 

-Liczba rodzin 

ogółem: 407 

-Liczba rodzin 

wiejskich: 294 

-Liczba rodzin 

ogółem: 399 

-Liczba rodzin 

wiejskich: 292 

 

Wykres: Stosunek liczby osób do liczby rodzin objętych pomocą społeczną. Dane zbiorcze dla lat 2010-2012. 

Źródło: sprawozdanie MGOPS 
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Zasiłki stałe 

Jak widać na poniższym wykresie, jednym z powodów wzrostu kosztów działalności MGOPS 

w Iłży okazał się wzrost liczby osób będących świadczeniobiorcami zasiłków stałych, a wraz 

z nimi - liczby udzielanych świadczeń. Od roku 2010 do 2012 nakłady finansowe gminy na 

zasiłki o charakterze stałym wzrosły o 27 447 zł. 

Wykres: Struktura przydzielania zasiłków stałych w Gminie Iłża w latach 2010-2012. Dane za MGOPS Iłża. 

 

Zasiłki celowe  

Zgodnie z poniższym wykresem, w roku 2012 liczba rodzin korzystających z zasiłków 

celowych i pomocy w naturze (przyznanych na: opał, bieżące potrzeby, leczenie, żywność, 

przybory szkolne, odzież, zasiłki celowe specjalne i z powodu zdarzeń losowych oraz pobyt w 

noclegowni) spadła do 297. Było to 30 rodzin mniej, niż w roku 2010. Całkowita kwota 

przeznaczana przez gminę na tego typu świadczenia po okresowym wzroście w roku 2011     

(o 5498 zł w stosunku do roku poprzedzającego) spadła w 2012 do kwoty 71 928,79 zł (kwota 

13 540 zł mniejsza niż w roku 2011). 
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Wykres: Struktura przydzielania zasiłków celowych w Gminie Iłża w latach 2010-2012. Dane MGOPS Iłża 

 

Zasiłki okresowe 

 Między rokiem 2010 a 2012 liczba rodzin korzystających z zasiłków okresowych 

(przyznawanych z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego) wzrosła o 12 (z 77 do 89). Konsekwencją tego było zwiększenie 

wysokości środków finansowych, przeznaczanych przez Gminę Iłża na świadczenia z tego 

tytułu (o 8745 zł). Ilustruje to zamieszczony niżej wykres. 

Wykres:  Struktura przydzielania zasiłków okresowych w Gminie Iłża w latach 2010-2012. Dane za MGOPS 

Iłża. 

 

 Z danych OPS wynika , iż świadczenie usług dla osób starszych utrzymuje się na podobnym 

poziomie , acz  nie oznacza iż  potrzeby na pewno  są  większe. MGOPS świadczy usługi 

opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznym. 
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Tabela 18. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2010-2012 

Rodzaj usługi 2010 rok 2011 rok 2012 rok 

Usługi opiekuńcze 15 17 16 

Usługi opiekuńcze 

specjalistyczne dla 

osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

5 3 4 

Gmina osobom samotnym ,niepełnosprawnym wymagających całodobowej opieki  zapewnia 

pomoc poprzez umieszczenie ich w Domu Pomocy Społecznej.  

 

Tabela 19. Domy Pomocy  Społecznej w latach 2010-2012. 

Rok Liczba osób Koszt utrzymania 

2010 3 46 572,24 zł 

2011 4 77 970,34 zł 

2012 3 102 456,67 zł 

Program ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki wykorzystane 

zostały na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i ponadgimnazjalnych. Pomoc przeznaczono także na zasiłki celowe stanowiące 

dofinansowanie zakupu żywności dla rodzin i osób samotnych  

i niepełnosprawnych.  

Tabela: 20 Działalność programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w Gminie Iłża. Dane zbiorcze dla 

lat 2010-2012. Źródło: sprawozdania MGOPS. 

 2011 2011 2012 

Koszty (dotacja Wojewody + środki 

własne w PLN) 

207 615,62 191 111 177 474,36 

Liczba osób objętych dożywianiem 

– ogółem 

541 660 536 

Liczba osób objętych dożywianiem 

– dzieci 

466 

 

445 415 

Liczba wydanych posiłków 57 800 55 146 50 371 
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 W przeciągu lat 2010-2012 zmalała liczba osób objętych dożywianiem oraz liczba 

wydanych posiłków. Co za tym idzie, wysokość środków finansowych przeznaczanych na 

realizację programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" spadła o 30 141,26 zł. 

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku(Dz. U. z 2011 r. 

Nr. 149 ) ze zm. nałożyła na gminy obowiązek opracowania 3 letniego Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny, który został opracowany przez Gminę Iłża na lata 2013-2015.  Ustawa 

skierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, gdzie kompleksowo zostały określone zasady i formy wsparcia .W związku 

z powyższą sytuacją analizie poddano obszar opieki nad dzieckiem i rodziną, Ze sprawozdań 

MGOPS wynika iż w 2010 roku 76 rodzin  było z problemami opiekuńczo- wychowawczymi 

potrzebującymi wsparcia , w 2011 roku  90 rodzin ,natomiast w 2012 liczba  wzrosła do 98 

rodzin .Z powyższych danych wynika iż liczba rodzin z roku na rok wzrasta , co za tym idzie 

pomoc rodzinom w przezwyciężaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Obecnie na 

terenie gminy jest 17 rodzin zastępczych w których jest umieszczone 15 dzieci w rodzinach 

spokrewnionych i  niespokrewnionych. Od 2010 roku do 2012 roku zostało umieszczone  6 

dzieci  w tym jedno dziecko trafiło do adopcji .W chwili obecnej gmina ponosi odpłatność za 

9 dzieci , które są umieszczone w placówkach oraz w rodzinach zastępczych.  

W 2012 roku 27 rodzin  wyraziło zgodę na  wprowadzenie  „Asystenta rodziny”.  Asystenci z 

rodzinami pracowali w środowisku ok. 10 miesięcy. Środki na zatrudnienie Ośrodek otrzymał 

w ramach ogłaszanego konkursu  przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , jak również 

ze środków własnych gminy. W ramach posiadanych  środków ośrodek zatrudnia i finansuje 

3 asystentów rodzin .  

 

Zespół Interdyscyplinarny  

           Przy OPS działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie powołany został na podstawie Zarządzenia  Nr 4/2011 Burmistrza Iłży z dnia  

31 stycznia 2011 roku. W składzie zespołu na mocy porozumień, które zostały zawarte 

pomiędzy Burmistrzem Iłży a podmiotami znajdującymi się na terenie Gminy Iłża, wchodzą 

przedstawiciele poniższych instytucji: 

 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Radomiu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jasieńcu Iłżeckim 

Dolnym, Sądu Rejonowego w Lipsku,  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz  

Służba Zdrowia.  

 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego liczy 25 przedstawicieli:   

MGOPS -7 osób,  GKRPA - 1 osoba,  Komisariat Policji – 1osoba, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna. - 1 osoba, Sądu Rejonowego w Kozienicach Filia w 

Lipsku 1 osoba, PCPR – Radom 1 osoba, PSP – 6 osób,  Samorządowe Przedszkole .- 

1 osoba, LO -  1 osoba, PGG - 1 osoba, ZSZ - 1 osoba, GSPZPOZ - 2 osoby,  

Dom Matki i Dziecka – 1 osoba. 

  

Według założeń programowych odbyły się 4 spotkania wszystkich członków zespołu. 

Stworzono 24 grupy robocze, które zajęły się analizą sytuacji przemocy rodzin na podstawie 

złożonych 19 Niebieskich Kart (w tym 18 rodzin przez Komisariat Policji w Iłży). Spośród 

napływających zgłoszeń tylko 4 rodziny to podopieczni tutejszego OPS.
14

  

Tabela 21: Statystyki analizy Niebieskich Kart w Gminie Iłża. Źródło: MGOPS Iłża 

Sprawca Ofiara 
Niebieskie 

Karty 

Mąż Żona 12 

Brat Brat 2 

Ojciec Córka nieletnia 3 

Syn Ojciec 1 

Wujek Siostrzenica 1 

 

 Dane statystyczne MGOPS (sprawozdanie z roku 2011) informują o udzieleniu 

pomocy finansowej 20 rodzinom (49 osób) z powodu przemocy. 

 Od roku 2012 w Ośrodku zatrudniony jest prawnik, który prowadzi poradnictwo 

prawne dla rodzin dotkniętych przemocą  .W roku 2012 z  tej formy wsparcia skorzystało 24 

osoby. Pomoc dotyczyła głównie sporządzenia wniosku o alimenty na dzieci, jak również 

wykonywania władzy rodzicielskiej oraz rozwodu. 

 Wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników socjalnych alarmują, 

że zjawisko przemocy domowej ujawniane jest stosunkowo rzadko. Dane liczbowe nt. 

przemocy, którymi dysponuje ośrodek, nie odzwierciedlają w pełni faktycznej  i rzeczywistej 

skali problemu, jaki występuje na terenie gminy. Rodziny dotknięte przemocą charakteryzują 

                                                           
14 Dane wg sprawozdawczości MGOPS Iłża 
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się niechęcią wykazywaną wobec procedury „Niebieska Karta” oraz podjęcia współpracy  

z instytucjami niosącymi pomoc (policją, oświatą, służbami społecznymi). 

 Z obserwacji prowadzonych przez pracowników socjalnych w środowiskach  

rodzin coraz częściej zauważane jest zjawisko  zaniedbywania dzieci w sprawach opiekuńczo 

- wychowawczych.  Jest to przyczyna powodująca, że niektóre rodziny dla poprawy 

funkcjonowania otrzymują wsparcie poprzez nadzór kuratora ustanowionego przez Sąd oraz 

wsparcie asystenta rodziny z MGOPS. 

 W chwili obecnej nadzorem kuratora objęte jest: 60 osób dorosłych, 41 rodzin                

z powodu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz 42 osoby 

nieletnie. 

 

Tabela 22: Działalność ZI  w Gminie Iłża na przestrzeni ostatnich lat. Źródło: dane instytucji. 

Rok Liczba 

zarejestrowa

nych 

„Niebieskich 

Kart” 

Liczba 

powołanych 

Grup 

Roboczych 

Liczba 

spotkań 

Grup 

Roboczych 

Liczba  zakończonych procedur 

„Niebieska Karta” 

 

z powodu ustania 

przemocy  

w rodzinie i 

uzasadnionego 

przypuszczenia o 

zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy  

w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu 

indywidualnego 

planu pomocy 

z powodu 

rozstrzygnięcia o 

braku zasadności 

podejmowania 

działań 

 - - - - - 

2011 21 21 25 3 1 

2012 61 34 131 7 14 

 

*W roku 2010 Komisariat Policji przysłał do Ośrodka informacje o interwencjach domowych. Nie prowadzono 

wówczas procedury „Niebieskiej Karty”. 

  

 Procedura „Niebieskich Kart” opiera się w szczególności na niesieniu pomocy w 

postaci poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego, psychologicznego, rodzinnego, 

socjalnego, pracy socjalnej oraz terapeutycznego dla sprawców przemocy (program 

korekcyjno - edukacyjny). 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 MKRPA  powstała w 2008 roku działa przy Urzędzie Miejskim w Iłży na 
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podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2012 poz.). Komisja działa na podstawie Zarządzenia Nr. 

57/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku.  

W skład komisji wchodzą członkowie różnych instytucji, którzy są  przygotowani do pracy  

w  Komisji: Policjanci, pracownik socjalny, terapeuta/psycholog, pielęgniarka środowiskowa, 

Komisja zajmuje się corocznym opracowywaniem  programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii . Szczególne zadania Komisji to prowadzenie 

wszelkich działań związanych z profilaktyką alkoholową na terenie gminy Iłża. Komisja  

- rozpatruje  wnioski o podjęciu leczenia,  

-  motywuje do podjęcia leczenia , 

- Kieruje wnioski do Sądu dotyczące obowiązkowemu poddaniu się leczenia, 

- kontroluje punkty sprzedaży, 

Na terenie gminy funkcjonuje ogółem 68 placówek posiadających zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w tym: 

- 60 placówki sprzedaży detalicznej, 

-   8 lokali gastronomicznych, 

-   5  zezwoleń  wydano na sprzedaż jednorazową  

 

Tabela 23: Działalność MKRPA w latach 2010-2012. Źródło: dokumentacja instytucji. 

Rok Liczba złożonych 

wniosków ogółem 

Liczba złożonych wniosków 

przez MGOPS 

Liczba wniosków 

skierowanych do sądu o 

zastosowanie przymusowego 

leczenia odwykowego 

2010 120 0 0 

2011 86 6 5 

2012 48 10 5 

Pod zwierzchnictwem  MKRPA  znajduje się działalność Punktu Informacyjno –  

Konsultacyjnego. W ramach działań PIK-u osoby oraz rodziny dotknięte zjawiskiem 

przemocy mają prawo do korzystania z bezpłatnych porad udzielanych przez specjalistów 

(policji, psychologa,  terapeuty ds. uzależnień i współuzależnień). 

 Z usługi specjalistycznego poradnictwa w Punkcie Informacyjno – 

Konsultacyjnym w 2013r. skorzystało 93 osoby, w tym 40 osób dotkniętych zjawiskiem 

przemocy, które uzyskały 51 porad. Ponadto odbywają się cotygodniowe spotkania grupy 

wsparcia AA. 

W ramach środków z  budżetu  MKRPA są finansowane następujące zadania: 
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 rozwój form pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

 realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udoskonalenie pracy 

zespołu Interdyscyplinarnego; 

 organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i ich realizacja wraz  

z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi; 

 działalność  2 świetlic socjoterapeutycznych; 

 działalność opiekuńczo – wychowawcza realizowana w instytucjach oraz rozwój 

działalności świetlic wiejskich; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; 

 edukacja publiczna w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii; 

 inne wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania programów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w danym roku budżetowym’ 

 

Tabela 24: Budżet i wydatki MKRPA w Iłży w latach 2010-2012. Na podst. danych instytucji. 

Rok 

 

Plan Wydatki 

 alkoholówka narkomania 

2010 210.000,00 20.000,00 180 712,45 

2011 267.206,00 21.000,00 179 413,22 

2012 218.000,00 22.000,00 222.036,00 

 

 Jak ilustruje powyższa tabela, po zwyżce planowych kosztów na program MKRPA 

w 2011 roku, w ciągu pozostałych  lat wydatki na ten cel utrzymywały się na zbliżonym 

poziomie.    

    

Świadczenia rodzinne 

 

W ofercie świadczeń  pomocy społecznej znajdują się także świadczenia  pieniężne jak: 

1)zasiłki rodzinne  i dodatki do zasiłków rodzinnych, 

2) świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, 

3) jednorazowy dodatek  z tytułu urodzenia dziecka,  
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4)świadczenia alimentacyjne 

Na przestrzeni lat 2010-2012 zmalała liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny (o 78), 

łączna liczba świadczeń (o 3301) oraz kwota tychże świadczeń (o 252 347 zł). 

 

Tabela:  25.Struktura świadczeń rodzinnych w Gminie Iłża dla lat 2010-2012. Źródło: dane MGOPS Iłża. 

 2010 2011 2012 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia rodzinne 

1216 1191 1 227 

Liczba rodzin pobierających 

zasiłek rodzinny 

887 826 809 

Liczba świadczeń 21890 20572 18 589 

Kwota świadczeń (w PLN) 4 550 000,00 4 637 000 4 712 142,17  

 

Świadczenia z fundusz alimentacyjnego 

W statystykach dotyczących funduszu alimentacyjnego MGOPS w Iłży w latach 2010-2012 

zanotował wzrosty. Przybyło 13 rodzin objętych funduszem oraz 13 osób uprawnionych do 

pobierania świadczeń. Liczba wypłaconych świadczeń wzrosła o 202, natomiast łączna kwota 

przeznaczonego na ten cel budżetu zwiększyła się o 96 291,68 zł. 

 

Tabela: 26.Struktura świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego w Gminie Iłża. Dane zbiorcze dla lat 2010-

2012 wg statystyk MGOPS w Iłży. 

 2010 2011 2012 

Liczba rodzin objętych funduszem 68 71 81 

Liczba osób uprawnionych 118 117 131 

Liczba wypłaconych świadczeń 1355 1463 1557 

Łączna kwota świadczeń 389 380,66 435 150 485 672,34 

 

Koszty działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 

Między rokiem 2010 a 2012 koszty zadań realizowanych przez MGOPS w Iłży wzrosły o 346 

270,80 zł. Wkład budżetu własnego gminy wzrósł wówczas o 145 985,41 zł, natomiast 

budżetu wojewody o 226 610,45 zł. Jednocześnie udział dotacji rozwojowej EFS zmalał na 

przestrzeni ostatnich 3 lat o 26 327,06 zł.  

 

Tabela:27  Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, samorządowej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Dane zbiorcze dla lat 2010-2012. 

 2010 2011 2012 
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Wykorzystana 

kwota ogółem (w 

zł), w tym: 

6 289 419,41 6 330 403,97 6 635 690,21 

-z budżetu gminy 835 027,13 857 074,02 981 012,54 

-z budżetu 

wojewody (zadania 

zlecone i 

powierzone) 

5 268 576,30 5 289 822,04 5 495 188,75 

-dotacja rozwojowa 

- EFS 
185 815,98 183 507,91 159 488,92 

Pozostała działalność 

Współpraca ośrodka z innymi instytucjami  

 Ośrodek od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z powiatu 

radomskiego (Caritas Diecezji Radomskiej , Radomskim Bankiem Żywności) jak również z  

innymi instytucjami gminy . Polski Związek Niewidomych ( Dzień Białej Laski, jajko 

wigilia, Koło Diabetyków  spotkania ze specjalistą diabetologiem , jajko wigilia Dzień 

Seniora ,Polski Związek Emerytów i Rencistów  Dzień Seniora . 

W 2010 roku  ramach partnerstwa  z Radomskim Bankiem Żywności oraz gminnymi 

szkołami MGOPS organizował zbiórki żywności na terenie gminy: 

- w miesiącu marcu ośrodek przeprowadził Świąteczną Zbiórkę Żywności, zebrano  

513 kg żywności (min. cukier, mąkę, olej, makarony, ryż itp.).  

- w miesiącu listopadzie zorganizowano zbiórkę ziemiopłodów, podczas której zebrano  

5 900kg ziemiopłodów (min. ziemniaki, zboże, warzywa). Zebrane produkty zostały 

przekazane dotkniętej powodzią gminie Wilków , gdzie wystąpiła powódź. 

- w miesiącu grudniu zorganizowano Świąteczną Zbiórkę Żywności "Pomyśl: Święta... 

Możesz pomóc" zebrano 747 kg żywności (min. cukier, mąkę, olej, makarony,  

ryż itp.).  

Z zebranych produktów zostało przygotowane 101 paczek świątecznych dla 

najbardziej potrzebujących. 

W 2011 roku w ramach organizowanych zbiórek żywności oraz ziemiopłodów zebrano: 

- w miesiącu wrześniu zbiórkę przeprowadziły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu oraz Publiczne Gminne Gimnazjum w Iłży 

(zebrane produkty zostały w szkołach).  
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- w miesiącu listopadzie zorganizowano zbiórkę ziemiopłodów, podczas której zebrano  

1 877kg (min. ziemniaki, zboże, warzywa). Zebrane produkty zostały przekazane do 

Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej.  

- w miesiącu grudniu zorganizowano Świąteczną Zbiórkę Żywności "Pomyśl: Święta... 

Możesz pomóc" zebrano 932 kg żywności (min. cukier, mąkę, olej, makarony, ryż itp.).  

Z zebranych produktów zostały przygotowane paczki świąteczne dla 112 rodzin najbardziej 

potrzebujących oraz część produktów przekazano na spotkanie opłatkowe.  

W 2012 roku MGOPS organizował następujące zbiórki żywności oraz ziemiopłodów: 

- w miesiącu wrześniu odbyła się zbiórka żywności. Zbiórkę przeprowadziły: Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Iłży, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu oraz Publiczne 

Gminne Gimnazjum w Iłży (zebrane produkty zostały w szkołach).  

- w miesiącu grudniu zorganizowano zbiórkę ziemiopłodów, podczas której zebrano  

587,70 kg (min. ziemniaki, zboże, warzywa). Zebrane produkty zostały przekazane do 

Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Dolnym.  

- w miesiącu grudniu zorganizowano Świąteczną Zbiórkę Żywności "Pomyśl: Święta... 

Możesz pomóc" w zbiórce brało udział 55 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży zebrano 925,80 kg żywności (min. cukier, mąkę, 

olej, makarony, ryż itp.).  

Z zebranych produktów zostały przygotowane paczki świąteczne dla 110 rodzin najbardziej 

potrzebujących oraz część produktów przekazano na spotkanie opłatkowe.  

Projekt systemowy  

 Od roku 2008 MGOPS w Iłży jest realizatorem projektu systemowego  

"Aktywność - kluczem do sukcesu ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej  

Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. W ramach projektu beneficjenci korzystają z poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, zawodowego,  treningów kompetencji rodzicielskich, wyjazdów integracyjnych 

oraz szkoleń pozwalających na  podniesienie i zdobycie nowych  kwalifikacji, umiejętności 

oraz znalezienie zatrudnienia. Środki Unijne stały się  bardzo pomocne dla gmin, a także 

stanowią szansę  i pomoc dla  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Ogółem od 2008 roku do 31.12 2012 r .w projekcie wzięło udział 101 osób. 

 

Tabela 28: Budżet projektów systemowych GOPS. 

LP ROK WARTOŚĆ DOTOCJA WKŁAD 
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REALIZACJI 

PROJEKTU 

PROJEKTU ROZWOJO

WA 

WŁASNY 

3 2012 178 200,00 zł 159 489,00 zł 18 711,00 zł 

4 2011 205 036,77 zł 183 507,91 zł 21 528,86 zł 

5 2010 207 615,62 zł 185 815,98 zł 21 799,64 zł 

 RAZEM 590 852,39 zł 528 812,89 zł 62 039,50 zł 

 

 

 

Tabela 29: Liczba osób biorących udział w projekcie  w latach 2010 - 2012 

LP 
ROK REALIZACJI 

PROJEKTU 

OGÓŁEM 

OSÓB 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

3 2012 20 19 1 

4 2011 20 14 6 

5 2010 20 17 3 

    RAZEM 60 50 10 

 

 5.5. Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie Miasta i Gminy Iłża funkcjonuje Komisariat Policji w którym jest zatrudnionych 

28 Policjantów .Według danych policji w przeciągu ostatnich trzech lat liczba popełnianych 

przestępstw na terenie miasta i gminy systematycznie spada z 300 przypadków w 2010 roku 

do 228 w 2012 r. Rośnie natomiast ilość interwencji związana z problemem osób i rodzin 

dotkniętych uzależnieniami. 

Tabela 30: Przestępczość na  terenie gminy Iłży  w latach 2010-2012.  

 

 

 

2010 2011 2012 

1. 
Liczba stwierdzonych przestępstw  301 300 228 

        w tym przestępstwa nieletnich 10 24 12 

2. Niebieska karta – liczba rodzin dotkniętych przemocą 84 2 48 

3. Osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień  289 294 309 

Źródło:  Komisariat Policji Iłża 

Komisariat policji ściśle współpracuje z instytucjami ustawowo odpowiedzialnymi za pomoc 

rodzinom, które zostały dotknięte zjawiskiem przemocy. Realizuje procedurę „Niebieskiej 

Karty”. 

 

Tabela 31: Działalność Komisariatu Policji w Iłży w latach 2010-2012. Źródło: dane instytucji. 

Rok Liczba 

interwencji 

domowych 

Liczba 

„Niebieskich 

Kart” 

Liczba 

przyjętych 

zawiadomień 

Liczba 

skierowanych 

spraw do sądu 

Liczba spraw 

zakończonych 

aktem oskarżenia 
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z art. 207 k.k. 

2010 260 153 22 19 18      

2011 276 149 19 19 16 

2012 209 48 19 19 12 

   

Jak wynika z powyższych danych ilościowych Komisariatu Policji w Iłży, sprawcami 

przemocy są głównie mężczyźni, a przemoc skierowana jest w przeważającej liczbie 

przypadków przeciwko kobietom. Wszystkie informacje o  niebieskich kartach 

sporządzonych przez Funkcjonariuszy Policji i udostępniane są Przewodniczącemu Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Tabela 32 . Liczba zdarzeń drogowych w latach 2010- 2012  na terenie gminy Iłża: Źródło  KP w Iłży 

   Zdarzenia  
 

2010 2011                      2012 

liczba wypadków drogowych 6 14                          12 

liczba ofiar śmiertelnych 2 7                          0 

liczba rannych 8 8                        19 

liczba kolizji drogowych 125 117                         93 

 

Działania prewencyjne . 

W 2010 roku  przeprowadzono 1390 interwencji w tym: w miejscach publicznych 1139, w 

domowych 250  

- sporządzono 126 wniosków o ukaranie 

-mandatami karnymi ukarano 761 osób w tym: 

-554 osoby za wykroczenia w ruchu drogowym 

- 55 za wykroczenia przeciw ustawie o wychowaniu w trzeźwości\- zatrzymano 90 

nietrzeźwych kierowców  

- pouczono 4882 osoby  

- przeprowadzono 176 postępowań  w sprawach o wykroczenia  

-   w 2011roku  

przeprowadzono  1357 interwencji w tym: w miejscach publicznych  1121  ,domowych 236   

 - sporządzono 86 wniosków o ukaranie , - doprowadzono 223 osoby 

 w 2012  przeprowadzono 1269 interwencji w tym: w miejscach  publicznych 1056 i 209  

domowych 
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- sporządzono 79 wniosków o ukaranie  

- doprowadzono 143 osoby  

  

 

 

 

 

 5.6. Rekreacja i sport 

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (MGOSIR).  

      Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży został powołany do istnienia w 

1983 r. przez Wojewodę Radomskiego. W 1985r. nazwa została zmieniona na Miejsko-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

 Obecnie Ośrodek położony jest w centrum miasta.  Bezpośrednio sąsiaduje on              

z rozlewiskami rzeki Iłżanki. Goście mają do dyspozycji domki letniskowe w ilości 54 

miejsca noclegowe wyposażone w węzeł sanitarny. Znajduje się tam także plaża, z 

wytyczonym miejscem do kąpieli oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego,(kajaki, rowery 

wodne, łódki ,łodzie motorowe i żaglówki ,)boisko wielofunkcyjne,2 boiska do piłki 

plażowej, plac zabaw dla dzieci oraz obiekt małej gastronomi czynny w sezonie letnim.  Na 

przełomie maja – października  na Ośrodku są organizowane  coroczne cykliczne 

zaplanowane lokalne wydarzenia  koncerty i festyny. MGOSiR dla  młodzieży 

ponadgimnazjalnej i mieszkańców gminy organizuje turnieje piłki plażowej, rajdów 

rowerowych mc. V i X, a także organizuje spływy po jeziorze Iłżeckim. Na terenie Ośrodka 

znajduje się również parking niestrzeżony .
15

 

           Na terenie gminy funkcjonuje 2 gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Białka 

,oraz Kolonia Seredzice 

                W Iłży działa, założony w 1922 roku, Klub Sportowy „Polonia”. Klub prowadzi 

działalność sportową w sekcji tenisa stołowego oraz piłki nożnej w czterech grupach: 

• seniorzy I zespół – 25 osób 

• juniorzy – 25 osób 

• trampkarze starsi – 30 osób 

• trampkarze młodsi – 30 osób 

                                                           
15  Dane dzięki ilza.pl oraz mgosir.ilza.pl 
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Wymienione wyżej zespoły uczestniczą w rozgrywkach ligi okręgowej województwa 

mazowieckiego. Klub dysponuje własnymi obiektami sportowymi: boiskiem piłkarskim,               

boiskiem treningowym, pawilonem, budynkiem administracyjno – socjalnym i budynkiem 

kontenerowym. Na terenie gminy  przy Publicznej  Szkole Podstawowej w Iłży znajduje się 

boisko sportowe Orlik, natomiast przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży znajduje się 

mini stadion lekkoatletyczny, ze sztuczną nawierzchnią oraz hala sportowa. Młodzież szkolna 

i pozaszkolna  z terenu gmin i ościennych szkół, ma możliwość uprawiać i rozwijać swoje 

umiejętności sportowe. Na stadionie odbywają się zawody lekkoatletyczne, biegi, rozgrywki 

piłki nożnej, piłki koszykowej itp. Hala  jako obiekt sportowy służy do organizowania 

rozgrywek sportowych w skali gminy i powiatu, typu:  piłka siatkowa, piłka ręczna, oraz 

piłka nożna halowa. Oprócz tego organizowane są rozgrywki powiatowe męskie o puchar 

Burmistrza Iłży. Na terenie PGG w Iłży działa klub sportowy „VOLLEY” 

 

 5.7. Organizacje społeczne  

Na terenie Miasta i Gminy Iłża działają liczne organizacje społeczne oraz stowarzyszenia, 

m.in: 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej – powstało w 1970 roku, przyczyniło się do 

powstania Muzeum Regionalnego i jest współorganizatorem wielu imprez 

popularyzujących historię i folklor ziemi iłżeckiej 

 Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących – powstało w 1994 roku i ma 

na celu podtrzymanie tradycji lokalnego rzemiosła oraz promocję twórczości 

rękodzielniczej. Towarzystwo współuczestniczy w organizacji Iłżeckich Jarmarków 

Sztuki Ludowej, licznych konkursów  i pokazów, prowadzi działalność edukacyjną 

dla dzieci i młodzieży.
16

 

 Stowarzyszenie Kupców i przedsiębiorców gminy i miasta Iłża w Iłży 

 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia  Kobiet w Iłży. Stowarzyszenie  prowadzi   

badania profilaktyczne kobiet , mammografia, USG, 

 Stowarzyszenie  Razem dla Iłży , 

 Stowarzyszenie Miłośników Motocykli„ Trzy Korony- Klub Motocyklowy. Klub  

powstał w kwietniu 2011 roku który zrzesza miłośników motocykli . Aktywnie 

uczestniczą w życiu społecznym , każdego roku angażują się w ogólnokrajową akcje  

zbiórki krwi  „ MOTOSERCE’   Oprócz tego urozmaicają atrakcje społeczności 

                                                           
16 Iłża Strategia Rozwoju, s. 60 i n. 
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lokalnej poprzez angażowanie się w rozgrywkach podczas Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Iłży ,dostarczają radości i słodkości dzieciom z okazji” 

Mikołaja”. Uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej 

zorganizowali   atrakcję  przejażdżki na motocyklach. 

 Polski Związek Niewidomych koło w Iłży .Koła zrzesza  55 osoby niepełnosprawne z 

terenu gmina Iłża. Organizuje spotkania integracyjne, ognisko, wycieczki, wspomaga 

w załatwianiu różnego sprzętu :dyktafonów, radiomagnetofonów. Oprócz tego 

organizuje spotkania z okazji „  Dnia Kobiet” Dnia Białej Łaski jajko, wigilia  

 Polski Związek Emerytów  koło w Iłży, zrzesza emerytów z terenu gminy Iłża.  

Związek organizuje wycieczki, ogniska ,zabawy a także spotkania okolicznościowe. 

 Polski Stowarzyszenie Diabetyków koło w Iłży. Działalność koła to przede wszystkim 

szeroka profilaktyka .Organizuje spotkania  z mieszkańcami z lekarzem diabetologiem 

na temat cukrzycy  i jej powikłań . Koło organizuje różne spotkania okolicznościowe 

jak: jajko wielkanocne, ,Dzień Walki z cukrzyca , wigilia Uczestniczy w różnych 

wyjazdach . 

 

Oprócz w/w Stowarzyszeń na terenie gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich : 

 KGW w Pakosławiu koło  liczy  24osób. Swoją działalność opierają na współpracy z 

różnymi organizacjami (szkoła, rada sołecka ,inne koła w gminie). Z KGW powstał 10 

osobowy ludowy zespół śpiewaczy, który  reprezentuje naszą gminę na różnych 

imprezach lokalnych organizowanych przez Dom Kultury w Iłży, jak również w 

innych powiatach. Organizują festyny rodzinne w Pakosławiu, zajmują się 

rękodziełem ludowym, robiąc kwiaty, palmy stroiki z bibuły, które są wystawiane  i 

sprzedawane na różnych kiermaszach. Brali udział w Festiwalu Produktów 

Regionalnych w Zwoleniu. 

 KGW w Seredzicach „SEREDZANKI”. W ramach koła działa zespół, który bierze 

udział w występach  gminnych  Iłżeckie Dni Kultury, spotkaniach folklorystycznych 

im. J. Myszki. Kilkakrotnie za swą działalność wyróżniany. Współpracuje z 

organizacjami społecznymi na swoim terenie, szkołą, ochotniczą strażą pożarną, 

świetlica wiejska organizując festyny ludowe dla mieszkańców. 

 KGW w Jasieńcu Iłżeckim Górnym. W ramach koła zawiązał się zespół ludowy  który 

liczy 7 osób . Miejscem spotkań jest środowiskowy dom kultury  w Jasieńcu. Zespół 

kontynuuje tradycje ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie jak również 

tradycje śpiewaka wybitnego śpiewaka naszego regiony J. Myszki. KGW jest 
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współorganizatorem  festynu lokalnego organizowanego  podczas Dni Jasieńca. 

Oprócz występów koło  specjalizuje się w przygotowaniu potraw regionalnych , które 

są prezentowane w „Muzeum Wsi Radomskiej.”Biorą udział w konkursie  na 

najsmaczniejsza potrawę regionalną podczas „Święta Kukurydzy „ w Chwałowicach 

jak również  biorą udział w uroczystościach patriotycznych oraz kościelnych na 

terenie naszej gminy. Koło za kultywowanie tradycji ludowych otrzymuje 

wyróżnienie i nagrody. 

 KGW Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, -„DOLNOJASIEŃCZANKI” w  ramach koła 

powstał zespół ludowy . Liczba osób w zespole liczy 11 . Zespól swoją siedzibą ma w 

świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Dolnym. Zespół bierze  udział w imprezach gminnych 

Iłżeckie Dni Kultury.  Spotkania folklorystyczne   im. . Myszki. jak również  

uczestniczą w festynach wiejscy na terenie gminy. Atutem zespołu jest  tworzenie 

własnych tekstów i melodii . 

 KGW w Walentynowie. Koło  dział od 4 lat bierze udział w imprezach  lokalnych   

jak Iłżeckie Dni Kultury, ,spotkania folkloru J. Myszki. Współpracują z OHP 

organizując  „Gminne Dni Strażaka” brali  udział w Festiwalu Produktów 

Regionalnych  w Zwoleniu. 

 KGW w Kajetanowie . Koło  brało udział w różnych imprezach lokalnych jak: 

Iłżeckie Dni Kultury, Spotkaniu folkloru  im J. Myszki, a także biorą udział na 

gminnych i powiatowych Dożynkach, Brali udział w Festiwalu Produktów 

Regionalnych w Zwoleniu. Organizują dzień dziecka ,dzień kobiet oraz spotkania 

zdrowego żywienia. 

 

  Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy i Miasta Iłża działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 

następujących miejscowościach: Iłża, Jedlanka, Chwałowice,  Prędocin, Małomierzyce, 

Błaziny, Kotlarka, Jasieniec, Seredzice, Pakosław, Kajetanów, Krzyżanowice, Alojzów.  

Na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na wsiach działa  14 świetlic środowiskowych,   w 

tym jedna świetlica środowiskowa w Prędocine i mieści się po zlikwidowanej szkole. 

Świetlica skupia  młodzież wiejska. Świetlice są wyposażone  w sprzęt sportowy, stoły do 

tenisa i bilard itp., które są zakupione ze środków gminy. Świetlice wiejskie służą  

mieszkańcom do spotkań okolicznościowych,  jak również odbywają się spotkania wiejskie 

mieszkańców. Za świetlice są odpowiedzialne osoby zatrudnione na umowy zlecenie. 
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spółpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  

Od 2007 roku Rada Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami . Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają 

się następująco: 

w 2010 roku     115.000,00 zł 

w 2011 roku     170.000.00 zł. 

w 2012 roku     180.000,00 zł. 

 

        Środki były przeznaczone na zadania w zakresie zadań publicznych z zakresu :  

1.ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej ( pomoc pedagogiczna 

,psychologiczna, prawna, rehabilitacyjna) podmiot otrzymujący dotację Caritas Diecezji 

Radomskiej -Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

2. kultury - Zorganizowanie plenerowej imprezy „ Dni Leśmianowskie „  Festiwal Folkloru 

im. Józefa Myszki  podmiot otrzymujący dotację  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej „  

oraz zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalnej „ Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej” 

podmiot otrzymujący dotację „Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży” 

3.kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla młodzieży, 

propagowanie zdrowego trybu życia oraz negowanie alkoholizmu i narkomani dotację 

otrzymał  Iłżecki Klub Sportowy „ POLONIA”  

O środki mogą ubiegać się podmioty w ramach ogłaszanych konkursów na poszczególne 

zadania w danym roku budżetowym. 

 

 Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym imienia Jana Pawła II jest jedną 

z wielu placówek Caritas Diecezji Radomskiej. Rozpoczął swoja działalność we 

wrześniu 2003r. jako ośrodek Interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W ośrodku przebywały kobiety, które przez wiele lat doświadczyły przemocy 

fizycznej i psychicznej w swoich domach rodzinnych. Ośrodek zapewniał im 

schronienie, wyżywienie i pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, medyczną jak 

również wszechstronną pomoc w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa. 

 Obok OIK od  1 kwietnia 2005 roku  została powołana placówka socjalizacyjna  dla 

dzieci których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. 

Dzieci kierowane są z terenu powiatu Radom i  powiatu Warszawsko  Zachodniego. 

Od początku funkcjonowania w  placówki  przebywało 140 wychowanków, w tym:  

- 27 -  wychowanków usamodzielniło się ,  
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- 36 - powróciło do domu rodzinnego,  

- 19 - umieszczono w rodzinie adopcyjne  i zastępczej   

- 15 – zmieniło placówkę 

Ogółem w placówce zatrudnionych jest na etatach 34 osoby.  

 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej. 

Rozpoczęły swoją działalność 10.12.2008 roku z inicjatywy Caritas Diecezji Radomskiej. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, w której przebywa 30 

uczestników ucząc, pracując i bawiąc się. Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 

społecznej oraz zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, 

niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia, 

na miarę jej indywidualnych możliwości. WTZ, mają za zadanie ogólne usprawnianie i 

doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej, co pozwala osobie niepełnosprawnej 

na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego. Ważnym aspektem jest 

przygotowywanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym, w 

szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się. Włączanie osób 

niepełnosprawnych w życie społeczne, odbywa się także poprzez udział w: zawodach i 

spartakiadach sportowych, regatach kajakowych, wystawach, koncertach, Festiwalach, 

Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, jak również poprzez udział 

w organizowanych: wyjazdach, wycieczkach, ogniskach, kuligach, spotkaniach z ciekawymi 

osobistościami, imprezach rekreacyjno-kulturalnych  (kino, teatr). Podejmowane działania 

zamierzają do tego, aby osoby niepełnosprawne poczuły się tolerowane i poważane jako 

pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Uczestnicy w WTZ podejmują również naukę 

podczas zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: wikliniarsko – bukieciarskiej, 

plastyczno – tkackiej, hafciarskiej, gospodarczo – kulinarnej, muzyczno – rytmicznej, 

komputerowej. W ramach aktywizacji, prowadzona jest: rehabilitacja, aeroterapia, logopedia, 

zajęcia z psychologiem i pielęgniarką.  

  

 6. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY 

  

 6.1. Analiza problemów społecznych gminy na podstawie danych instytucji 

Według danych instytucji do największych problemów społecznych gminy zalicza się: 

 

a) ubóstwo  
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Dominującym problemem społecznym występującym na terenie Gminy Iłża w latach 2010-

2012 okazało się ubóstwo. Ilość przyznanych świadczeń jednak regularnie spadała; w roku 

2012 pomoc otrzymało 31 rodzin mniej, niż w 2010 r., co może świadczeń o malejącym 

natężeniu tegoż problemu w gminie 

Ubożenie społeczeństwa miasta i gminy Iłża spowodowane jest głównie : brakiem pracy, 

bezrobociem  ,długotrwałą lub ciężką choroba ,bezradnością w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych , uzależnieniami , które  prowadzi często do tego, że ludzie tracąc oparcie 

zasilają szeregi osób wykluczonych społecznie. Pracownicy OPS niejednokrotnie chcąc 

zaspokoić jak najszersze potrzeby swoich podopiecznych, muszą we własnym zakresie 

dokonywać dramatycznego wyboru pomiędzy stopniem ważności uzasadnionej przez osobę  

ubiegająca się potrzeby. Realizowanie pomocy społecznej przy chronicznym braku nie 

wystarczających  środków finansowych sprawia, że świadczona pomoc często staje się 

źródłem frustracji  podopiecznych, niezadowolenia, przy czym nie wynikło to ze złej woli 

żadnej ze stron. Problem ubóstwa jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, jest 

zagrożeniem, gdyż stwarza warunki do powstawania szeregu patologicznych zachowań jak 

kradzieże, rozboje i uzależnienia. 

    W Gminie Iłża liczba rodzin żyjących poniżej  minimum egzystencji jest duża pomimo 

jego spadku na przestrzeni ostatnich 3 lat, lecz ma tendencje wzrostu. W każdym miesiącu 

trafiają do Ośrodka nowe rodziny o niskich dochodach lub ich braku, które wcześniej nie 

korzystały z pomocy społecznej. 

Głęboki wpływ bezrobocia na kształtowanie się  nowej struktury  społecznej , a co za tym 

idzie, nowy wzrost ubogich, znajduje potwierdzenie w fakcie, iż przeważająca większości 

świadczeniobiorców pomocy społecznej to osoby będące w dezaktywacji zawodowej i 

zarejestrowane w urzędach pracy. 

 

Wykres: Liczba rodzin, którym przyznano wsparcie z powodu ubóstwa w latach 2010-2012. 
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a) bezrobocie 

Bezrobocie dotyka wszystkie polskie gminy i stanowi jeden z największych problemów 

społecznych obecnych czasów, który jest przyczyną i źródłem wielu innych problemów.  

Gmina Iłża -  jedna w 13 gmin powiatu radomskiego, gdzie występuję wysoka stopa 

bezrobocia.  

 

Wykres: Źródło: dane w % na podstawie danych GUS 
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W Gminie Iłża po spadku ogólnej liczby bezrobotnych w roku 2011, nastąpił jej ponowny, 

znaczny wzrost w 2012 r. (+88 osób). Specyficznym zjawiskiem jest zwłaszcza wysoki 
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wzrost bezrobocia wśród mężczyzn (+103 osoby w 2012 r.). W połączeniu ze znacznym 

pogłębieniem bezrobocia wśród mieszkańców gminy zamieszkujących tereny wiejskie (+77) 

wskazuje to na spadek zatrudnienia ludności w rolnictwie.  

 

Tabela 33:Bezrobocie i struktura bezrobocia w Gminie Iłża. Źródło: dokumentacja PUP Radom Filia Iłża . 

Wyszczególnienie 2010 

Zmiana w 

stosunku 

do roku 

2009 

2011 

Zmiana w 

stosunku 

do roku 

2010 

2012 

Zmiana w 

stosunku 

do roku 

2011 

Bezrobotni ogółem 1878 +31 1836 -42 1924 +88 

w tym:        

Kobiety  889 +9 893 +4 878 -15 

Mężczyźni 989 +22 943 -46 1046 +103 

Bezrobotni do 25 

roku życia 
407 +21 428 +21 447 +19 

Bezrobotni powyżej 

50 roku życia 
343 0 349 +6 360 +11 

Zamieszkali na wsi 1256 +21 1233 -23 1310 +77 

Z prawem do zasiłku  343 -76 289 -54 324 +35 

Bez prawa do zasiłku 1535 +107 1547 +12 1600 +53 

Niepełnosprawni  16 -3 10 -6 12 +2 

 

 

Wykres: Liczba rodzin, którym przyznano wsparcie z powodu bezrobocia w latach 2010-2012.  

 

 Osoby bezrobotne objęte są różnymi formami wsparcia, które mają na celu ich 

aktywizację zawodową. W mieście i gminie Iłża wykorzystywane jest całe spektrum 

instrumentów aktywizacyjnych, szczegółowe formy wsparcia wraz z ilością osób nimi 

objętych przedstawia poniższa tabela. 
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Tab34. Liczba osób  bezrobotnych korzystających z poszczególnych form wsparcia. Źródło : PUP/ Radom / filia 

Iłża . 

RODZAJ FORMY 2010 2011 2012 

Prace interwencyjne 16 osób 15 osób 26 osób 

Roboty publiczne 38 osób 7 osób 0 osób 

Prace społecznie – użyteczne  0 osób 0 osób 5 osób 

Staże  219 osób 79 osób 113 osób 

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej  

37 osób 11 osób 19 osób 

Szkolenia  28 osób 6 osób 5 osób 

Refundacja wyposażenia i 

doposażenia stanowisk pracy 
0 osób 0 osób 12 osób 

Dodatki aktywizacyjne  0 osób 66 osób 58 osób 

b) długotrwała lub ciężka choroba  

 Trzecim pod względem liczebności rodzin będących świadczeniobiorcami pomocy 

społecznej problemem gminnym są w ostatnich latach długotrwałe lub ciężkie choroby.         

W  przypadku tego problemu, na przestrzeni lat 2010-2012 trend okazał się rosnący zarówno 

w mieście, jak i na wsi. 

 

Wykres: Liczba rodzin, którym przyznano wsparcie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2010-

2012.  

 

  

 6.2. Problemy i oczekiwania społeczne wg uczestników warsztatów i na podst. 

ankiety 

Ankiety: 140 
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Kobiet:  89                               Mężczyzn: 44                 Brak danych: 7 

 

Wykształcenie: 

 podstawowe-  23 

 zawodowe- 21 

 średnie- 18 

 policealne- 13 

 wyższe-  61 

 brak danych- 4 

Kategorie wiekowe: 

 13-16 lat-  1 

 17-25 lat- 10 

 26-59 lat- 109 

 60 i więcej- 17 

 brakdanych-3

Zawód: 

 uczeń- 2 

 rolnik- 5 

 przedsiębiorca- 42 

 pracownik umysłowy- 23 

 pracownik fizyczny- 22 

 emeryt/rencista- 19 

 bezrobotny- 7 

 inny (jaki?)- 6  

 brak danych- 14

W jakim stopniu jest Pan(i) 

zadowolona z  następujących 

warunków życia w gminie 

Bardzo 

niezado

wolony/a 

Niezadowolo

ny/a 

Niezdecydowa

ny/a 

Zadowolony/

a 

Bardzo 

zadowol

ony/a 

1. Organizacja czasu wolnego 

 ( koła zainteresowań, kluby        

sportowe) 

14 34 56 27 4 

2. Dostęp do Internetu 4 18 25 69 21 

3. Dostęp do informacji na temat 

wydarzeń w gminie 

6 28 39 60 4 

4. Dostęp do kultury: biblioteka, 

koncerty, wystawy 

2 21 35 62 15 

5. Organizacja imprez 

cyklicznych w gminie 

3 18 29 69 13 

6. Dostępność doradztwa 

psychologiczno – prawnego 

10 36 56 28 4 

7. Poziom opieki społecznej 7 31 41 47 7 

8. Poziom opieki zdrowotnej 24 48 30 27 4 

9. Bezpieczeństwo publiczne 8 24 46 48 8 

10.Warunki mieszkaniowe 2 24 39 60 11 

11. Miejsca rekreacji (np. parki, 

skwer, place zabaw) 

14 43 40 31 6 

12. Jakość szkół 1 10 24 73 26 

13. Dostępność przedszkoli 4 15 39 58 19 

14. Żywotność lokalnej tradycji i 

historii w codziennym życiu 

4 18 46 63 6 

15. Siła więzi międzyludzkich 

integrujących mieszkańców 

7 34 58 34 2 

16. Dostępność handlu i usług 2 10 28 76 17 

17. Poziom udziału 

mieszkańców w życiu 

publicznym gminy 

7 30 64 32 3 
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1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze 

na terenie naszej gminy ? 

a) Brak pozytywnych wzorców i autorytetów  41 

b) Przemoc ze strony rodziców 12 

c) Alkohol i papierosy 79 

d) Narkotyki  27 

e) Chuligaństwo 66 

f) Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 67 

g)Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego 60 

h) Inne ( jakie? ) …. 3 

2. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy ? 

a) Nieporadność życiowa 7 

b) Ubóstwo 51 

c) Bezrobocie 123 

d) alkoholizm 57 

e) Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 41 

f)Brak poradnictwa psychologiczno-prawnego 24 

g) Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami 31 

h) Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 32 

i) Inne ( jakie? ) … 2 

3. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy ? 

a) Izolacja społeczna ( samotność ) 83 

b) Izolacja rodzinna ( odrzucenie ) 35 

c) Niepełnosprawność 44 

d) Niezdolność do samoobsługi 25 

e) Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 76 

f) Inne ( jakie ? ) …2 

4. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy ? 
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a) długi okres oczekiwania na usługi medyczne 122 

b) Mała liczba lekarzy specjalistów 114 

c) Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych 33 

d) Inne  ( jakie ? ) …8 

5. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy ?   

a) Brak placówek wychowywania przedszkolnego 24 

b) Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 79 

c) Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 44 

d) Brak stołówek szkolnych 20 

e) Inne ( jakie ? ) … 8 

6. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy ? 

a) Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową 51 

b) Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury 47 

c) Nie w pełni wykorzystany potencjału historii i kultury regionu 44 

d) Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 72 

e) Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych 64 

f) Inne ( jakie ? ) … 2 

7. Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów społecznych 

na terenie gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne  

zadania przez wpisanie jednej cyfry ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym 

zdaniem. 

1 Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa zawodowego 

i pośrednictwa pracy 

7,13 

2 Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych 6,79 

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 7,33 

4 Likwidacja barier architektonicznych w urzędach 7,59 

5 Mieszkania chronione, lokale socjalne 6,85 

6 Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych 7,66 

7 Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej 5,8 

8 Założenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych 7,12 
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9 Założenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 7,43 

10 Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy 5,23 

11 Założenie wolontariatu 6,93 

12 Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci 7,94 

13 Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog) 9,04 

14 Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych 

8,49 

15 Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin 8,28 

16 Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i 

przedszkolach 

8,39 

17 Wydłużenie czasu pracy przedszkoli 6,75 

18 Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy 6,46 

19 Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek 

oświatowych 

7,03 

20 Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci 7,05 

 

 6.3 Analiza SWOT 

 

 

Mocne strony 

 

 

Słabe strony 

 

 położenie geograficzne gminy  

 walory historyczno-turystyczne 

(zamek, piec garncarski, obiekty 

sakralne, muzeum) 

 szlaki i ścieżki  rowerowe ,  

 walory przyrodnicze ( lasy, rzeka, 

jezioro, czyste powietrze, ładne i 

atrakcyjne okolice i tereny,) 

 dostęp do wielu ciekawych miejsc 

 dobra infrastruktura  ( wodociągi,  

drogi, telefony, internet /cyfryzacja 

gminy, 

 duży potencjał ludzki wykształcona i 

doświadczona kadra: oświaty, 

kultury, Urzędu Gminy, służby 

zdrowia, 

 dobrze wyposażone  i rozwinięte 

placówki oświatowe( szkoły, PPP),  

 silne organizacje społeczne  tj. 

 mała aktywność społeczna, słabe więzi 

społeczne, 

 duża migracja  ludzi młodych 

 mała liczba organizacji pozarządowych 

 brak grup wsparcia dla osób/rodzin  

dysfunkcyjnych,  

 brak animatorów,  pasjonatów  jako 

liderów działań lokalnych, 

  brak wypracowanych wspólnych 

działań profilaktycznych, 

  łatwy dostęp do środków 

uzależniających(alkohol, narkotyki inne 

używki,) 

 niewystarczająca liczba przedszkoli, 

 ograniczona  ilość miejsc w przedszkolu 

 słaba  baza hotelowo- gastronomiczna,  

 brak miejsc pracy  

  duże bezrobocie , 

 niewystarczający dostęp do 
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KGW, OSP, stowarzyszenia, 

 organizowanie festynów 

 prężnie działający Dom Kultury, 

Biblioteka,(organizowanie imprez 

kulturalnych , wystawy itp.) 

 pielęgnowanie i podtrzymywanie  

tradycji i dziedzictwa regionalnego 

 aktywna działalność klubów 

sportowych w szkołach, 

 bezpłatny dostęp do infrastruktury 

sportowej( stadion, boiska, siłownia, 

itp.) 

 dobrze przygotowana kadra pomocy 

społecznej i innych instytucji 

działających  na rzecz wspierania  

rodzin dotkniętych przemocą, 

 dobrze przygotowana kadra pomocy 

społecznej ,samorządu Gminy w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

i Unii Europejskiej  

 doświadczenie w organizowaniu prac 

społeczno- użytecznych 

 dobra , właściwa i szeroka diagnoza 

środowiska prze pracowników 

socjalnych  

 bezpośredni kontakt pracownika 

socjalnego z klientem, 

umożliwiający identyfikacje potrzeb 

i adekwatny dobór wsparcia, 

 dobre  współpraca i relacje między 

władzami gminy, 

 dobrze rozwinięta  służba zdrowia , 

  na terenie gminy znajduje się szpital  

ośrodki zdrowia,  ZOL,  

       Poradnia Uzależnień  

        i Współuzależnień) 

 punkt konsultacyjny dla ofiar 

przemocy , 

 grupa wsparcia AA dla osób 

uzależnionych  

 

specjalistów,  

 brak infrastruktury socjalnej: mieszkań 

socjalnych, chronionych, 

 niewystarczająca siatka połączeń 

komunikacji publicznej pomiędzy 

miejscowościami, 

 brak specjalnej oferty dla seniorów i 

osób niepełnosprawnych, 

 bariery architektoniczne, 

 ograniczone działania prozdrowotne, 

 nuda, brak perspektyw dla młodzieży, 

 

 

 

 

Szanse 

 

 

Zagrożenia 

 rozwój przedsiębiorczości 

 rozwój turystyki, agroturystyki 

 rozwój handlu, 

 rozwój ekonomii społecznej, 

 szeroka dostępność wsparcia 

 migracje ludzi młodych za pracą, 

 rozbicie więzi rodzinnych, społecznych, 

 rozluźnienie standardów moralnych, 

 rozwój patologii/uzależnień, w tym od 

internetu, alkoholu ,narkotyków 
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szkoleniowego, 

 tworzenie i wdrażanie specjalnych 

programów pomocowych, 

 wykorzystanie zewnętrznych  

środków finansowych, 

 rozwój społecznych grup wsparcia, 

 zwiększająca się świadomość 

rodziców, nauczycieli i sprzedawców 

napojów alkoholowych co do 

zagrożeń uzależnieniami, 

 wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych, 

 polityka prorodzinna, 

 podnoszenie kwalifikacji kadry 

działających na rzecz wspierania 

rodzin i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi i 

narkomani, 

 wzrost świadomości zdrowotnej 

mieszkańców, 

 propagowanie idei wolontariatu, 

 

 

 

 powiększenie się obszaru dysfunkcji 

rodzinnych( ubóstwo, bezrobocie 

alkoholizm, bezradność, choroby) 

 wzrost agresywnych zachowań dzieci i 

młodzieży, 

 wzrost liczby uzależnionych od 

alkoholu w tym kobiet, 

 bezradność i bierność rodzin w 

rozwiązywaniu własnych problemów, 

wyuczona bezradność, roszczeniowość 

postaw, 

 brak zabezpieczenia społecznego na 

wypadek choroby, starości, 

  mała liczba osób kontynuujących 

aktywność zawodową i społeczną, 

 starzejące się społeczeństwo, 

 pogłębiające się ubożenie rodzin  

 bierność społeczna, 

 negatywne nastawienie społeczne do 

osób zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym, 

 niedostateczna dostępność opieki 

medycznej, 

 zagmatwanie procedur 

administracyjnych, częsta zmiana 

przepisów, biurokracja 

 zanieczyszczenie środowiska 

 choroby cywilizacyjne,  

 

 7 PLANOWANIE DZIAŁAŃ. 

 7.1 Misja i wizja Gminy Iłża. 

 

Misja 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA W GMINIE IŁŻA 

 

Wizja rozwoju społecznego Gminy Iłża: 

 

GMINA IŁŻA JEST GMINĄ, KTÓRA DOĄŻY DO TEGO, ABY BYĆ GMINĄ OTWARTĄ 

NA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI, SWOIM MIESZKAŃCOM CHCE ZAPEWNIĆ 

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ JAK NAJLEPSZE WARUNKI ŻYCIA POPRZEZ 

UMOZLIWIENIE REALIZACJI PLANÓW OSOBISTYCH, ZAWODOWYCH I 

SPOŁECZNYCH. 
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Kluczowym zadaniem władz Gminy Iłża jest stworzenie mieszkańcom możliwości i 

warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia, pobudzanie aktywności społecznej 

oraz ochrona i wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalistyczne 

wsparcie tych osób stworzy im szansę do  rozwoju, a co za tym idzie przełoży się na spadek 

patologii społecznych w gminie. Zakres zadań związanych ze sferą społeczną oddziałującą na 

standard życia mieszkańców jest bardzo szeroki. Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana 

poprzez działania z zakresu: sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i 

społecznej.   

 

 

 

 7.2 Cele strategiczne, operacyjne i zadania. 

 

 Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na 

inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji 

materialnej, co przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania 

lokalnego rynku pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna 

opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i 

wczesnym reagowaniu na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji 

społecznej gminy Iłża połączona z badaniami ankietowymi, opiniami ekspertów 

zgromadzonych na warsztatach strategicznych, pozwoliła wyodrębnić następujące cele 

strategiczne: 

 

1. Aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

3. Utworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

Następnie w ramach poszczególnych celów strategicznych wyodrębniono cele operacyjne i 

zadania. 

 

Cele strategiczne Cele operacyjne Zadania Wykonawcy Budżet 

Aktywizacja i 

integracja osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy potrzebnej 

na rynku pracy 

Prowadzenie 

kursów i szkoleń 

zawodowych dla 

osób dorosłych 

MGOPS, NGO, 

PUP, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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społecznym Usługi poradnictwa 

zawodowego: 

spotkania 

indywidualne,  

warsztaty grupowe, 

inne 

MGOPS,  

PUP, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Usługi poradnictwa 

psychologicznego 

spotkania 

indywidualne, 

prelekcje, 

warsztaty grupowe, 

inne 

MGOPS, NGO, 

MKRPA  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Pobudzanie  

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych do 

rozwiązywania 

problemów rynku 

pracy 

Stworzenie 

partnerstwa 

lokalnego na rzecz 

aktywizacji osób 

niepracujących 

MGOPS, PUP, 

NGO,  UG, 

lokalni 

przedsiębiorcy  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Tworzenie 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

MGOPS, NGO, 

UG ,lokalni 

przedsiębiorcy 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ograniczenie 

zjawiska ubóstwa 

Dożywianie,   MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

pomocy 

materialnej osobom 

i rodzinom w 

trudnej sytuacji 

życiowej  

MGOPS, UG , Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Współpraca z 

Bankiem 

Żywności, 

Caritasem, itp. 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, UG  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ograniczenie 

zjawiska przemocy 

w rodzinie 

Tworzenie grup 

wsparcia dla rodzin 

przeżywających 

sytuacje kryzysowe 

MGOPS,  

MKRPA, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarne

go, grupy 

roboczych 

MGOPS, UG 

MKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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PCPR, 

Sąd,Policja 

  Wspieranie 

rodzin oraz 

wspomaganie 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskich 

Warsztaty 

kompetencji 

rodzicielskich, 

pedagogizacja 

rodziców 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, UG  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wsparcie asystenta 

rodziny 

MGOPS,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Prowadzenie prac z 

uczniem zdolnym 

poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, 

przygotowanie do 

konkursów,  

NGO, placówki 

oświatowe, DK 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych z 

poszczególnych 

przedmiotów 

 placówki 

oświatowe, UG  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć 

sportowych, 

rekreacyjnych, 

turystyczno-

krajoznawczych 

 placówki 

oświatowe, UG 

MGOSiR, LZS 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku przez 

uprawianie sportu  

i rekreację. 

 

Prowadzenie 

treningów dla 

członków klubów 

sportowych, 

organizacja 

zawodów 

sportowych 

placówki 

oświatowe, UG  

Klub 

Polonia,LZS 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

wycieczek 

turystyczno-

krajoznawczych 

NGO, placówki 

oświatowe, UG 

MGOSiR 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć 

sportowych dla 

mieszkańców 

gminy 

NGO, placówki 

oświatowe, 

Klub  Polonia, 

UG  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie 

rodzin w procesie 

Diagnoza potrzeb 

uczniów 

placówki 

oświatowe, 

Środki 

własne i 
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wychowania PPP zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych, 

w tym dydaktyczno 

wyrównawczych, 

kół zainteresowań,  

warsztatów 

plastycznych, 

muzycznych, 

technicznych 

teatralnych i innych 

MGBP, DK, 

placówki 

oświatowe,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie grup 

socjoterapeutyczny

ch dla dzieci z 

zaburzeniami 

zachowania 

 PPP, NGO,  

placówki 

oświatowe, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie 

spotkań z 

pedagogiem, 

psychologiem, 

logopedą 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, ZI, PPP, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

społecznych 

Prelekcje, 

spotkania z 

przedstawicielami 

służb publicznych 

MGOPS,  

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

Policja 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

kampanii 

społecznych oraz 

udział w projektach 

i kampaniach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskich 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA, 

Policja 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Budowanie 

pozytywnego 

systemu wartości 

poprzez 

organizację 

spotkań, 

warsztatów,  

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA,ZI, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Promocja kultury Organizacja 

konkursów dla 

dzieci 

DK , MGBP 

NGO, placówki 

oświatowe, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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przedszkolnych i 

szkolnych, 

młodzieży i 

dorosłych,  

UG,  

MKRPA 

Organizacja 

spotkań autorskich 

i wykładów, 

spotkania z ludźmi 

kultury i sztuki, 

organizacja 

widowisk, 

spektakli, recitali, 

festiwali, wystaw 

DK,  Muzeum 

Regionalne, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwijanie wśród 

dzieci i młodzieży 

różnorodnych 

zainteresowań 

poprzez 

organizację 

warsztatów  

DK ,NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin 

zagrożonych 

patologią 

Zapobieganie 

przemocy w 

rodzinie, 

upowszechnianie 

wiedzy na temat 

profilaktyki 

uzależnień poprzez 

prowadzenie 

kampanii 

informacyjnych, 

zajęć 

edukacyjnych, 

spotkań, 

konkursów, 

olimpiad 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA, ZI, 

Policja, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnycheduka 

przez pomoc 

materialną dla 

młodzieży 

szkolnej(stypendia, 

dofinansowanie 

MGOPS, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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udziału w ofercie 

kulturalnej oraz 

wycieczek 

dydaktycznych) 

Tworzenie klubu 

AA, ALANON, 

grup wsparcia, 

grup 

terapeutycznych 

MGOPS, UG, 

MKRPA, ZI 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wdrażanie do 

życia w rodzinie 

 

Prowadzenie zajęć 

wychowujących  

do życia w 

rodzinie,  

budowanie 

pozytywnego 

obrazu rodzin, w 

tym rodzin 

wielodzietnych 

NGO, placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP.  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

konkursów 

promujących 

rodzinę, 

organizacja 

pikników 

rodzinnych 

MGOPS, 

MKRPA, 

NGO,  UG,  

KGW,DK. 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Utworzenie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

dla osób starszych 

i 

niepełnosprawnyc

h 

Aktywizacja i 

integracja osób 

starszych i 

niepełnosprawnych  

Organizacja 

wspólnych imprez, 

uroczystości 

integracyjnych, np. 

wigilii dla 

starszych i 

samotnych, Dnia 

Seniora, Dnia 

Babci i Dziadka 

MGOPS, NGO, 

UG, MGBP, 

DK, MKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

KGW 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

działań służących 

promocji rodziny 

wielopokoleniowej 

MGOPS, 

placówki 

oświatowe, 

UG,  MKRPA 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć 

z uwzględnieniem 

potrzeb osób 

starszych i 

niepełnosprawnych

MGOPS, NGO, 

placówki, DK 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

KGW,KIS 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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, w tym kursów 

komputerowych, 

warsztatów 

aktywizujących dla 

seniorów 

Udział w 

ogólnopolskich 

akcjach 

charytatywnych 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, DK, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych w 

szkołach i 

przedszkolach 

kształtujących 

właściwą postawę 

wobec osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

oraz 

aktywizujących do 

podejmowania 

działań 

samopomocowych 

na rzecz tych osób  

NGO, placówki 

oświatowe , 

UG, MGBP, 

DK, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

wycieczek, 

wyjazdów 

integracyjnych, 

MGOPS, NGO, 

placówki 

oświatowe, 

UG, MGBP, 

MKRPA, DK 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zwiększenie 

dostępności oraz 

podniesienie 

jakości usług 

społecznych w 

sferze sportu, 

rekreacji i kultury, 

w tym likwidacja 

barier 

architektonicznych 

w miejscach 

użyteczności 

publicznej 

 UG,  MKRPA, 

DK,placówki 

edukacyjne, 

świetlice 

wiejskie, Klub 

Polonia 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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Świadczenie 

pomocy osobom 

niepełnosprawnym, 

starszym, 

przewlekle chorym 

Wypłacanie 

zasiłków stałych,  

pielęgnacyjnych, 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

oraz zasiłków 

celowych 

specjalnych. 

MGOPS, UG,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w 

miejscu 

zamieszkania 

osobom 

niepełnosprawnym 

i samotnym, które 

ze względu na 

wiek, chorobę lub 

inne dysfunkcje 

wymagają pomocy 

MGOPS, NGO, 

UG,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Dofinansowanie 

zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

zajęć 

rehabilitacyjnych 

oraz zakupu leków 

MGOPS, NGO, 

UG,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Inicjowanie grup 

wsparcia dla osób 

opiekujących się 

osobami 

niepełnosprawnymi  

MGOPS, NGO,  

UG,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspieranie 

działalności 

organizacji 

pozarządowych w 

zakresie pomocy 

osobom 

niepełnosprawnym 

MGOPS,  UG, 

MKRPA, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja 

pomocy sąsiedzkiej 

MGOPS, NGO,  

UG,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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 7.3 Harmonogram wdrażania strategii. 

  

Cele 

operacyjne 

Zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wzrost 

kompetencj

i i wiedzy 

potrzebnej 

na rynku 

pracy 

Prowadzenie kursów i 

szkoleń zawodowych dla 

osób dorosłych 

X X X X X X X 

Usługi poradnictwa 

zawodowego: spotkania 

indywidualne, prelekcje, 

warsztaty grupowe, inne 

X X X X X X X 

Usługi poradnictwa 

psychologicznego 

spotkania indywidualne, 

prelekcje, warsztaty 

grupowe, inne 

X X X X X X X 

Pobudzanie  

lokalnych 

inicjatyw 

społecznyc

h do 

rozwiazywa

nia 

problemów 

rynku pracy 

Stworzenie partnerstwa 

lokalnego na rzecz 

aktywizacji osób 

niepracujących 

X X X X X X X 

Tworzenie podmiotów 

ekonomii społecznej 

X X X X X X X 

Ograniczen

ie zjawiska 

ubóstwa 

Dożywianie X X X X X X X 

Organizacja pomocy 

materialnej i 

emocjonalnej osobom i 

rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej  

X X X X X X X 

Współpraca z Bankiem 

Żywności, Caritasem, itp. 

X X X X X X X 

Ograniczen

ie zjawiska 

przemocy 

w rodzinie 

Tworzenie grup wsparcia 

dla rodzin 

przeżywających sytuacje 

kryzysowe 

X X X X X X X 
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Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

grupy roboczych 

X X X X X X X 

Wzrost 

kompetencj

i 

rodzicielski

ch 

Warsztaty kompetencji 

rodzicielskich, 

pedagogizacja rodziców 

X X X X X X X 

Wsparcie asystenta 

rodziny 

X X X X X X X 

Wspomaga

nie rozwoju 

dzieci i 

młodzieży 

Prowadzenie prac z 

uczniem zdolnym 

poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, 

przygotowanie do 

konkursów,  

X X X X X X X 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych z 

poszczególnych 

przedmiotów 

X X X X X X X 

Organizacja zajęć 

sportowych, 

rekreacyjnych, 

turystyczno-

krajoznawczych 

X X X X X X X 

Popularyzacj

a aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

sportu  

i rekreację. 

 

Prowadzenie treningów 

dla członków klubów 

sportowych, organizacja 

zawodów sportowych 

X X X X X X X 

Organizacja wycieczek 

turystyczno-

krajoznawczych 

X X X X X X X 

Organizacja zajęć 

sportowych dla 

mieszkańców gminy 

X X X X X X X 

Wspomaga

nie rodzin 

w procesie 

wychowani

Diagnoza potrzeb 

uczniów 

X X X X X X X 

Prowadzenie zajęć X X X X X X X 
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a specjalistycznych, w tym 

dydaktyczno 

wyrównawczych, kół 

zainteresowań,  

warsztatów plastycznych, 

muzycznych, 

technicznych teatralnych 

i innych 

Prowadzenie grup 

socjoterapeutycznych dla 

dzieci z zaburzeniami 

zachowania 

X X X X X X X 

Prowadzenie spotkań z 

pedagogiem, 

psychologiem, logopedą 

X X X X X X X 

Kształtowa

nie 

właściwych 

postaw 

społecznyc

h 

Prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami służb 

publicznych 

X X X X X X X 

Organizacja kampanii 

społecznych oraz udział 

w projektach i 

kampaniach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskich 

X X X X X X X 

Budowanie pozytywnego 

systemu wartości poprzez 

organizację spotkań, 

warsztatów,  

X X X X X X X 

Promocja 

kultury 

Organizacja konkursów 

dla dzieci 

przedszkolnych i 

szkolnych, młodzieży i 

dorosłych,  

X X X X X X X 

Organizacja spotkań 

autorskich i wykładów, 

spotkania z ludźmi 

kultury i sztuki, 

organizacja widowisk, 

spektakli, recitali, 

X X X X X X X 
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festiwali, wystaw 

Rozwijanie wśród dzieci 

i młodzieży 

różnorodnych 

zainteresowań poprzez 

organizację warsztatów  

X X X X X X X 

Poprawa 

funkcjonow

ania rodzin 

zagrożonyc

h patologią 

Zapobieganie przemocy 

w rodzinie, 

upowszechnianie wiedzy 

na temat profilaktyki 

uzależnień poprzez 

prowadzenie kampanii 

informacyjnych, zajęć 

edukacyjnych, spotkań, 

konkursów, olimpiad 

X X X X X X X 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych przez 

pomoc materialną dla 

młodzieży 

szkolnej(stypendia, 

dofinansowanie udziału 

w ofercie kulturalnej oraz 

wycieczek 

dydaktycznych) 

X X X X X X X 

Tworzenie klubu AA, 

ALANON, grup 

wsparcia, grup 

terapeutycznych 

X X X X X X X 

Wdrażanie 

do życia w 

rodzinie 

 

Prowadzenie zajęć 

wychowujących  do 

życia w rodzinie,  

budowanie pozytywnego 

obrazu rodzin, w tym 

rodzin wielodzietnych 

X X X X X X X 

Organizacja konkursów 

promujących rodzinę, 

organizacja pikników 

rodzinnych 

X X X X X X X 
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Aktywizacj

a i 

integracja 

osób 

starszych i 

niepełnospr

awnych  

Organizacja wspólnych 

imprez, uroczystości 

integracyjnych, np. 

wigilii dla starszych i 

samotnych, Dnia Seniora, 

Dnia Babci i Dziadka 

X X X X X X X 

Organizacja działań 

służących promocji 

rodziny 

wielopokoleniowej 

X X X X X X X 

Prowadzenie zajęć z 

uwzględnieniem potrzeb 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, w 

tym kursów 

komputerowych, 

warsztatów 

aktywizujących dla 

seniorów 

X X X X X X X 

Udział w ogólnopolskich 

akcjach charytatywnych 

X X X X X X X 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych w szkołach 

i przedszkolach 

kształtujących właściwą 

postawę wobec osób 

starszych i 

niepełnosprawnych oraz 

aktywizujących do 

podejmowania działań 

samopomocowych na 

rzecz tych osób  

X X X X X X X 

Organizacja wycieczek, 

wyjazdów 

integracyjnych, 

X X X X X X X 
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Zwiększenie dostępności 

oraz podniesienie jakości 

usług społecznych w 

sferze sportu, rekreacji i 

kultury, w tym likwidacja 

barier architektonicznych 

w miejscach 

użyteczności publicznej 

X X X X X X X 

Świadczeni

e pomocy 

osobom 

niepełnospr

awnym, 

starszym, 

przewlekle 

chorym 

Wypłacanie zasiłków 

stałych,  

pielęgnacyjnych, 

świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz 

zasiłków losowych. 

X X X X X X X 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osobom 

niepełnosprawnym i 

samotnym, które ze 

względu na wiek, 

chorobę lub inne 

dysfunkcje wymagają 

pomocy 

X X X X X X X 

Dofinansowanie zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

zajęć rehabilitacyjnych 

oraz zakupu leków 

X X X X X X X 

Inicjowanie grup 

wsparcia dla osób 

opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi  

X X X X X X X 

Wspieranie działalności 

organizacji 

pozarządowych w 

zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym 

X X X X X X X 

Organizacja pomocy 

sąsiedzkiej 

X X X X X X X 
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 8. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII 

 8.1 System monitorowania strategii. 

 Monitoringiem i ewaluacją objęte będą  postępy w realizacji Strategii na dwóch 

poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych. 

Zarządzanie realizacją strategii należy do MGOPS w Iłży. 

Monitoring prowadzony będzie jako: 

- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez 

konsultacje społeczne. 

Poziom osiągania każdego celu operacyjnego będzie mierzony raz na trzy lata poczynając od 

2015 roku, a poszczególnych zadań i projektów realizacyjnych raz na dwa lata.  

Istotny  element  systemu  monitorowania  stanowić będzie   sporządzanie  sprawozdania z 

planu realizacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, zrealizowanych 

częściowo i nie  rozpoczętych  oraz  identyfikacją  przyczyn  problemów  i  prezentacją  

propozycji ich przezwyciężenia.  

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła 

statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły 

informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących 

udział w programach związanych z poszczególnymi celami realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłża. Dodatkowo dane uzyskane dzięki 

wykorzystaniu ankiet oraz szerokiego udziału mieszkańców służyć będą ocenie realizacji oraz 

uaktualnieniu zapisów strategii. Częstotliwość pomiaru, a także raporty wskaźników ustalane 

będą w zależności od ich kategorii. 

 

Wskaźniki ewaluacyjne  

Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających przeprowadzenie monitoringu 

i ewaluacji i uzyskanie wiarygodnych wyników będą wskaźniki pomiaru osiągnięć celów 

wytyczonych przez strategię. Wskaźnik może być zdefiniowany jako pomiar celu, który ma 

zostać osiągnięty, zaangażowanych środków, otrzymanego efektu, miernika jakości lub 

zmiennej wynikającej z kontekstu. Rozróżniamy następujące rodzaje wskaźników: 

- wskaźniki zasobów – przedstawiają informacje o środkach finansowych, rzeczowych oraz 

zasobach ludzkich, które są wykorzystywane do wdrożenia danego zadania/ projektu; w  
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ujęciu tym wskaźniki te odnoszą się do wielkości alokacji budżetowych na danym poziomie 

pomocy; np. liczba dni pracy ekspertów czy koszt budowy mieszkania socjalnego; 

- wskaźniki wyników, odnoszą  się do bezpośrednich   konsekwencji  działań zadania/ 

projektu – oddziałujących  na bezpośrednich   beneficjentów; wskaźniki te mogą mieć 

charakter  fizyczny (np. liczba osób  przeszkolonych) lub finansowy (zmniejszenie  kosztów 

leczenia); 

- wskaźniki  oddziaływania, odnoszą  się do konsekwencji zadania/ projektu (zamierzonych  

i niezamierzonych, pozytywnych i negatywnych) wykraczających poza efekty bezpośrednie  

– krótkoterminowe; można wyróżnić dwa rodzaje oddziaływania: 

 oddziaływanie bezpośrednie – efekty,  które  pojawiają   się  po  pewnym upływie  

czasu, ale są bezpośrednio związane z podjętymi działaniami i beneficjentami   

bezpośrednimi; 

 oddziaływanie pośrednie  – wszystkie inne rodzaje efektów – niezamierzone  przez 

daną interwencję lub wynikające z niej działania. 

Przykłady wskaźników oddziaływania, to np. spadek  stopy bezrobocia w regionie w 

 wyniku realizacji programu  szkoleniowego, wzrost liczby przedsiębiorstw w wyniku 

działania sieci wsparcia  biznesu  itd. 

Obiektywnie weryfikowalne  wskaźniki  opisują  cele  przedsięwzięcia  przy pomocy 

wielkości mierzalnych. Z punktu widzenia wiarygodności  i spójności  procesu monitoringu i 

 ewaluacji wskaźnik powinien spełniać określone kryteria. Często stosowaną prostą zasadą 

odnoszącą się do definiowania wskaźników jest zasada SMART:  

Specific – określony – odniesienie się do określonych  elementów  matrycy logicznej projektu, 

Measurable – mierzalny (kwantyfikowalny) – w zakresie dostępnych  źródeł weryfikacji, 

Achievable – możliwy do osiągnięcia  po akceptowalnych   kosztach,  realistyczny, 

Relevant – właściwy w stosunku  do potrzeb (w tym wypadku, np. wynikających  z zakresu 

ewaluacji), 

Timely – ograniczony  czasowo – czyli odnoszący  się  do granic czasowych projektu  lub 

zakresu  badania  ewaluacyjnego. 

Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych Strategii będą np: 

- wymierne ilości zmodernizowanych obiektów i infrastruktury komunalnej dla 

funkcjonowania instytucji i organizacji ze sfery rozwiązywania problemów 

społecznych; 

- ilość zlikwidowanych barier architektonicznych; 
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- ilość uruchomionych działalności gospodarczych;  

- ilość stworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych; 

- ilość oddanych do użytkowania mieszkań (w tym socjalnych); 

- liczba osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, którym skutecznie 

udzielono pomocy; 

- liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie; 

- liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe; 

- ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej 

i antynarkotykowej oraz liczba osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące 

o zagrożeniu związanym z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy; 

- liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci i młodzieży, 

mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia; 

- procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości życia w gminie. 

- Przykładowe wskaźniki: 

Cele 

operacyjne 

Zadania Wskaźniki 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy 

potrzebnej na 

rynku pracy 

Prowadzenie kursów i szkoleń 

zawodowych dla osób dorosłych 

- liczba przeszkolonych osób 

- liczba godzin szkoleń 

- liczba szkoleń/kursów 

Usługi poradnictwa 

zawodowego: spotkania 

indywidualne, prelekcje, 

warsztaty grupowe, inne 

- liczba godzin poradnictwa 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin warsztatów 

Usługi poradnictwa 

psychologicznego spotkania 

indywidualne, prelekcje, 

warsztaty grupowe, inne 

- liczba godzin poradnictwa 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin warsztatów 

Pobudzanie  

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych 

do 

rozwiazywania 

problemów 

rynku pracy 

Stworzenie partnerstwa 

lokalnego na rzecz aktywizacji 

osób niepracujących 

- liczba powstałych partnerstw 

Tworzenie podmiotów ekonomii 

społecznej 

 

- liczba utworzonych podmiotów 

ekonomii społecznej 

- liczba osób zatrudnionych w PES 

Ograniczenie 

zjawiska 

ubóstwa 

Dożywianie - liczba dzieci objętych 

dożywianiem 

Organizacja pomocy materialnej 

i emocjonalnej osobom i 

- liczba osób objętych opieką 

- liczba prowadzonych działań 
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rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej  

Współpraca z Bankiem 

Żywności, Caritasem, itp. 

- liczba wspólnych przedsięwzięć 

Ograniczenie 

zjawiska 

przemocy w 

rodzinie 

Tworzenie grup wsparcia dla 

rodzin przeżywających sytuacje 

kryzysowe 

- liczba utworzonych grup wsparcia 

- liczba osób objętych wsparciem 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, grupy 

roboczych 

- liczba podjętych działań 

- liczba osób objętych działaniami 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskich 

Warsztaty kompetencji 

rodzicielskich, pedagogizacja 

rodziców 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin warsztatów 

Wsparcie asystenta rodziny - liczba rodzin objętych wsparciem 

Wspomaganie 

rozwoju dzieci 

i młodzieży 

Prowadzenie prac z uczniem 

zdolnym poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, przygotowanie 

do konkursów,  

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin zajęć 

- liczba kół zainteresowań 

- liczba dzieci biorących udział w 

konkursach przedmiotowych 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych z 

poszczególnych przedmiotów 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin zajęć 

Organizacja zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, turystyczno-

krajoznawczych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin zajęć 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

sportu  

i rekreację. 

 

Prowadzenie treningów dla 

członków klubów sportowych, 

organizacja zawodów 

sportowych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin zajęć 

- liczba sekcji/klubów sportowych 

- liczba zorganizowanych zawodów 

Organizacja wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych 

wycieczek 

Organizacja zajęć sportowych 

dla mieszkańców gminy 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych zajęć 

Wspomaganie 

rodzin w 

procesie 

wychowania 

Diagnoza potrzeb uczniów - ilość wykonanych diagnoz 

Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych, w tym 

dydaktyczno wyrównawczych, 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych zajęć 
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kół zainteresowań,  warsztatów 

plastycznych, muzycznych, 

technicznych teatralnych i 

innych 

- liczba godzin zajęć 

Prowadzenie grup 

socjoterapeutycznych dla dzieci 

z zaburzeniami zachowania 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych grup 

- liczba godzin wsparcia 

Prowadzenie spotkań z 

pedagogiem, psychologiem, 

logopedą 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych spotkań 

- liczba godzin wsparcia 

Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

społecznych 

Prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami służb 

publicznych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych spotkań 

 

Organizacja kampanii 

społecznych oraz udział w 

projektach i kampaniach 

wojewódzkich, ogólnopolskich 

- liczba zorganizowanych kampanii 

- liczba osób biorących udział w 

kampaniach 

Budowanie pozytywnego 

systemu wartości poprzez 

organizację spotkań, warsztatów,  

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych grup 

- liczba godzin warsztatów 

Promocja 

kultury 

Organizacja konkursów dla 

dzieci przedszkolnych i 

szkolnych, młodzieży i 

dorosłych,  

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych 

konkursów 

 

Organizacja spotkań autorskich i 

wykładów, spotkania z ludźmi 

kultury i sztuki, organizacja 

widowisk, spektakli, recitali, 

festiwali, wystaw 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych spotkań 

 

Rozwijanie wśród dzieci i 

młodzieży różnorodnych 

zainteresowań poprzez 

organizację warsztatów  

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych grup 

warsztatowych 

- liczba godzin warsztatów 

Poprawa 

funkcjonowani

a rodzin 

zagrożonych 

Zapobieganie przemocy w 

rodzinie, upowszechnianie 

wiedzy na temat profilaktyki 

uzależnień poprzez prowadzenie 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych zajęć 

- liczna zorganizowanych 
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patologią kampanii informacyjnych, zajęć 

edukacyjnych, spotkań, 

konkursów, olimpiad 

kampanii, spotkań, konkursów, 

olimpiad 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych przez pomoc 

materialną dla młodzieży 

szkolnej(stypendia, 

dofinansowanie udziału w 

ofercie kulturalnej oraz 

wycieczek dydaktycznych) 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba beneficjentów pomocy 

materialnej 

 

Tworzenie klubu AA, 

ALANON, grup wsparcia, grup 

terapeutycznych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych grup 

- liczba godzin wsparcia 

Wdrażanie do 

życia w 

rodzinie 

 

Prowadzenie zajęć 

wychowujących  do życia w 

rodzinie,  budowanie 

pozytywnego obrazu rodzin, w 

tym rodzin wielodzietnych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych 

warsztatów, kampanii, spotkań 

Organizacja konkursów 

promujących rodzinę, 

organizacja pikników 

rodzinnych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych działań 

 

Aktywizacja i 

integracja 

osób starszych 

i 

niepełnospraw

nych  

Organizacja wspólnych imprez, 

uroczystości integracyjnych, np. 

wigilii dla starszych i 

samotnych, Dnia Seniora, Dnia 

Babci i Dziadka 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych działań 

 

Organizacja działań służących 

promocji rodziny 

wielopokoleniowej 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych działań 

 

Prowadzenie zajęć z 

uwzględnieniem potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

w tym kursów komputerowych, 

warsztatów aktywizujących dla 

seniorów 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba godzin zorganizowanych 

zajęć 

 

Udział w ogólnopolskich 

akcjach charytatywnych 

- liczba akcji charytatywnych 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych w szkołach i 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 
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przedszkolach kształtujących 

właściwą postawę wobec osób 

starszych i niepełnosprawnych 

oraz aktywizujących do 

podejmowania działań 

samopomocowych na rzecz tych 

osób  

- liczba zorganizowanych spotkań, 

warsztatów, prelekcji ect. 

 

Organizacja wycieczek, 

wyjazdów integracyjnych, 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych działań 

 

Zwiększenie dostępności oraz 

podniesienie jakości usług 

społecznych w sferze sportu, 

rekreacji i kultury, w tym 

likwidacja barier 

architektonicznych w miejscach 

użyteczności publicznej 

- liczba osób uczestniczących w 

działaniu 

- liczba zorganizowanych działań 

- liczba zlikwidowanych barier 

architektonicznych 

Świadczenie 

pomocy 

osobom 

niepełnospraw

nym, 

starszym, 

przewlekle 

chorym 

Wypłacanie zasiłków stałych,  

pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz zasiłków 

losowych. 

- liczba osób objętych wsparciem 

 

Świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania osobom 

niepełnosprawnym i samotnym, 

które ze względu na wiek, 

chorobę lub inne dysfunkcje 

wymagają pomocy 

- liczba osób objętych wsparciem 

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, zajęć 

rehabilitacyjnych oraz zakupu 

leków 

- liczba osób objętych wsparciem 

 

Inicjowanie grup wsparcia dla 

osób opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi  

- liczba osób objętych wsparciem 

 

Wspieranie działalności 

organizacji pozarządowych w 

zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym 

- liczba organizacji objętych 

wsparciem 

- liczba podjętych działań 

 

Organizacja pomocy sąsiedzkiej - liczba osób objętych wsparciem 
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W każdym realizowanym zadaniu zostaną zidentyfikowane wskaźniki, przed rozpoczęciem 

realizacji - zaplanowane, na końcu - osiągnięte. Każde zadanie zostanie podsumowane 

raportem pisemnym, przekazywanym do koordynatora strategii.  

Wzór raportu: 

zadanie/ 

projekt 

instytucja/ 

organizacja 

realizująca 

zaplanowane 

wskaźniki osiągnięć 

 

osiągnięte 

wskaźniki  

źródła danych 

Nazwa i  

opis, cele 

 twarde 

 

twarde ankiety, listy 

obecności, 

dokumenty 

projektu, itp. 
miękkie miękkie 

  

 8.2 Ewaluacja strategii. 

 Ewaluacja strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej 

zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji GSRPS jest określenie adekwatności 

i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.  

 Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu, 

oraz potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja 

osiągnięć danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych oczekiwań oraz 

wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu i  

planowaniu podobnych działań w przyszłości. Rekomendacje i wnioski formułowane będą w 

oparciu o określone standardy i kryteria.  

- osiągnięcie celów operacyjnych może być przedstawione poprzez produkty (np.  

dostarczenie określonej liczby szkoleń dla osób bezrobotnych); 

- realizacja celów szczegółowych/zadań może być przedstawiona poprzez rezultaty (np.  

osiągnięcia poprawy – w wyniku zrealizowanych szkoleń – w zakresie możliwości 

zatrudnienia osób bezrobotnych); 

- realizacja celów ogólnych/strategicznych może być przedstawiona poprzez wyniki 

oddziaływania strategii (np., ograniczenia bezrobocia wśród osób wcześniej bezrobotnych);  

Ewaluacja ocenić będzie wszystkie elementy logiki interwencji strategii  - zarówno dla 

poziomu działań, produktów, rezultatów i oddziaływań, jak i na poziomie wszystkich 

rodzajów celów danej interwencji. 
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 Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i 

efektywności interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów 

społecznych lub gospodarczych związanych z bezpośrednio z realizacją danej strategii. Celem 

ewaluacji będzie przede wszystkim uzyskanie niezależnej opinii na temat rzeczywistych lub 

potencjalnych sukcesów strategii oraz czynników które przyczyniły się osiągnięcia danych 

rezultatów. Jednym z celów ewaluacji jest również wymiar edukacyjny, to analiza 

mechanizmów działania strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu strategią 

i ich upowszechnienie czy tez analiza popełnionych błędów celem ich uniknięcia 

w przyszłości. 

Kryteria ewaluacji 

Jednym z ważnych elementów etapu planowania ewaluacji będzie podjęcie decyzji w jaki 

sposób ma być dokonana ocena, jakie kryteria ewaluacji powinny być zastosowane do 

określonego badania. 

Główne kryteria ewaluacji:
17

 

 Trafność: to stopień  w jakim cele przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami 

beneficjenta, potrzebami lokalnymi oraz politykami i priorytetami partnerów/ 

donorów; projekt/zadanie musi wynikać z rzeczywistych potrzeb lokalnych. 

 Efektywność - to ocena właściwego przekształcania zasobów/środków (funduszy) 

ludzi, czasu itd. w efekty; efektywność koncentruje się na relacji między produktami, 

rezultatami i/lub oddziaływaniem i środkami (w szczególności finansowymi) 

przeznaczonymi do ich uzyskania. 

 Skuteczność - to stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło (lub ma osiągnąć) cele 

przy uwzględnieniu stopnia ważności tych celów; skuteczność porównuje to co 

zostało zrobione z tym co pierwotnie planowano.   

 Oddziaływanie/użyteczność - to wszystkie konsekwencje wdrożenia strategii – krótko 

i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, przewidziane 

i nieprzewidziane; oddziaływanie jest miernikiem oceny szerszych konsekwencji na  

poziom lokalnym, regionalnym, czy krajowym. 

 Trwałość - to stopień jakim efekty strategii oddziaływają po jego zakończeniu; to 

prawdopodobieństwo kontynuacji tych efektów długim odstępie czasu; trwałość może 

                                                           
17  Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 

 



94 
 

być oceniana z punktu widzenia możliwości jej utrzymania i rozbudowy w  

przyszłości. 

 

Proces ewaluacji  

Ewaluacja strategii jest procesem wieloetapowym, na który składa się: planowanie, 

projektowanie, realizacja, raportowanie, wykorzystanie wyników ewaluacji.  

- Planowanie ewaluacji GSRPS obejmie następujące etapy: 

 określenie celu (lub celów): zdefiniowanie  problemów oraz podstawowych  kryteriów 

ewaluacji, dzięki czemu otrzymamy odpowiedź na pytanie: po co przeprowadzamy  

ewaluację; 

 wyznaczenie  czasu  badania:  etapu  w cyklu realizacji strategii, który będzie  

podlegał  ewaluacji i wstępnego  harmonogramu  ewaluacji (rozpoczęcia,  

zakończenia,  terminu  dostarczenia   raportu z ewaluacji); 

 wskazanie  zakresu: przedmiotowego (strategii  poddanej ewaluacji lub innych 

obszarów interwencji czy zagadnień horyzontalnych); czasowego; terytorialnego oraz 

określenie  zasobów potrzebnych  do realizacji badania; 

 wybór odbiorców: w zależności od sprecyzowania  grup docelowych  strategii  czy 

innych zainteresowanych stron; 

 identyfikacja dostępnych  danych wyjściowych, czyli dokumentów programowych,  

raportów z monitoringu strategii, danych  statystycznych, wyników wcześniejszych  

ewaluacji;  

Projektowanie ewaluacji ma na celu sprecyzowanie  i określenie  oczekiwań  stawianych  

wobec  badania ewaluacyjnego, będzie składał się z następujących elementów: 

 bardziej dokładnego określenia – sprecyzowania przedmiotu ewaluacji 

(przy uwzględnieniu wcześniejszych  decyzji podjętych  na etapie  planowania), 

 sformułowania  listy szczegółowych  pytań ewaluacyjnych, 

 opracowania   zakresu  zadań  dla wykonawcy badania  oraz innych  wymagań  czy 

procedur prowadzenia  badania  ewaluacyjnego. 

Istotnym elementem  fazy projektowania  będzie podjęcie decyzji co do metod, które będą 

stosowane w czasie badania  ewaluacyjnego, jej szczegółowego  zakresu  oraz dostępnych  

zasobów. Zastosowane zostaną następujące rodzaje pytań ewaluacyjnych: 

- opisowe, których celem  jest obserwacja,  opis i pomiar  zmian (rejestracja  tego, co się wy- 

darzyło), 
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- przyczynowo - skutkowe, które pozwalają zrozumieć i ocenić relacje między przyczynami i  

skutkami (w jaki sposób i do jakiego stopnia określone zjawisko/zmiany  można  przypisać  

danej strategii), 

- normatywne – odnoszące się do kryteriów ewaluacji  (np. czy wyniki i wpływ interwencji są 

zadowalające  w odniesieniu do postawionych  celów, zadań,  itd.), 

- predyktywne – będące próbą  określenia, co stanie  się w rezultacie  wprowadzenia danej 

interwencji (np. czy program  nakierowany na zwalczanie bezrobocia  na danym obszarze  nie 

zagrozi już istniejącym miejscom  pracy), 

- krytyczne, których celem  jest  wsparcie procesu  zmiany, np. z punktu  widzenia  postawy 

zgodności  z wartościami (jak polityka w zakresie  równych szans  może być w większym 

stopniu akceptowana przez MŚP?, jakie są skuteczne  strategie  dla ograniczenia   zjawiska 

wykluczenia społecznego). 

Realizacja ewaluacji weźmie pod uwagę  następujące fazy cyklu procesu  ewaluacji:  

 projektowanie ewaluacji  (strukturalizacja) – szczegółowe określenie  kryteriów i  

elementów ewaluacji,  wybór narzędzi obserwacji  i zestawu  wskaźników; 

 pozyskiwanie danych – zebranie  danych koniecznych do analizy (danych  

administracyjnych – dokumentacji strategii, danych  pierwotnych i wtórnych, 

wywiady z uczestnikami i beneficjentami); 

 analiza danych – interpretacja zebranych danych (zestawienie danych i ich 

porównanie), analiza wykorzystująca takie narzędzia, jak weryfikacja hipotez, analiza 

przyczynowo - skutkowa, itd. – przy zastosowaniu metod statystycznych  i innych; 

 formułowanie ocen – ocena  efektów strategii w odniesieniu do wcześniej  

sformułowanych pytań ewaluacyjnych. 

Raport  ewaluacyjny
18

 

Raport ewaluacyjny będzie końcowym, najważniejszym  produktem badania ewaluacyjnego, 

gdyż dostarczy  informacji o jego wynikach oraz jest podstawą  do akceptacji wyników prac 

zespołu ewaluacyjnego. Zastosowana zostanie następująca   struktura  raportu ewaluacyjnego: 

- podsumowanie, 

- tekst główny raportu, 

- wnioski i zalecenia, 

                                                           
18  Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
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- aneksy, 

- zastosowana  metodologia, 

- lista konsultowanych  osób i organizacji, 

- wykaz dokumentacji  wykorzystanej przy ocenie, 

- inne dokumenty  techniczne (np. formularze  ankiet, wykorzystane dane  

statystyczne). 

 ZAŁACZNIKI 

 Ankieta - wzór 

Ankieta -  Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Iłża 

Urząd Gminy przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej 

gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do 

realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne 

potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

 

Uwaga! Ankieta jest anonimowa! 

          Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi): 

Płeć: Kobieta  Mężczyzna  

Wiek: 13 – 16  17 – 25    26 – 59     60 i więcej  

Zawód: uczeń  rolnik  przedsiębiorca    pracownik umysłowy pracownik fizyczny    

emeryt/rencista    bezrobotny   inny (jaki?) ………………     

Wykształcenie:  

podstawowe       zawodowe        średnie      policealne       wyższe  

 W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących  

warunków życia w gminie 

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z 

możliwych odpowiedzi od 0 do 4 

bar

dzo 

nie

zad

ow

olo

ny/

a 

Nie

zad

ow

olo

ny/

a 

Nie

zde

cyd

ow

any

/a 

Za

do

wol

ony

/a 

bar

dzo 

zad

owo

lony

/a 

1. Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby 

sportowe) 

0 1 2 3 4 

2. Dostęp do Internetu 0 1 2 3 4 

3. Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 0 1 2 3 4 
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4. Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 0 1 2 3 4 

5. Organizacja imprez cyklicznych  w gminie 0 1 2 3 4 

6. Dostępność doradztwa psychologiczno - prawnego 0 1 2 3 4 

7. Poziom opieki społecznej 0 1 2 3 4 

8. Poziom opieki zdrowotnej 0 1 2 3 4 

9. Bezpieczeństwo publiczne 0 1 2 3 4 

10. Warunki mieszkaniowe 0 1 2 3 4 

11. Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 0 1 2 3 4 

12. Jakość szkół 0 1 2 3 4 

13. Dostępność przedszkoli 0 1 2 3 4 

14. Żywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym życiu  0 1 2 3 4 

15. Siła więzi międzyludzkich  integrujących mieszkańców  0 1 2 3 4 

16. Dostępność handlu i usług 0 1 2 3 4 

17. Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 0 1 2 3 4 

  

W każdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) 2 wybranych odpowiedzi: 

1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy? 

 

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

Przemoc ze strony rodziców 

Alkohol i papierosy 

Narkotyki  

Chuligaństwo 

Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 

Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego 

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

2.  Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej 

gminy? 

 

Nieporadność życiowa 

Ubóstwo 

Bezrobocie 

Alkoholizm 

Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

Brak poradnictwa psychologiczno - prawnego 

Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami 

Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

3.  Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy? 
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Izolacja społeczna (samotność)  

Izolacja rodzinna (odrzucenie) 

Niepełnosprawność 

Niezdolność do samoobsługi 

Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………. 

4. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

Długi okres oczekiwania na usługi medyczne 

Mała liczba  lekarzy specjalistów 

Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i   

niepełnosprawnych 

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………......................................................………… 

5. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie naszej gminy? 

 

Brak placówek wychowania przedszkolnego 

Brak  wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 

Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  

Brak stołówek szkolnych 

Inne (jakie?) ………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

6. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

Brak organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową 

Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury 

Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu 

Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 

Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych 

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………… 

 

 

7. Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów społecznych na 

terenie gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne 

zadania przez wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym 

zadaniem. 

 

          1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9----------
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mało ważne                                                                                                                       bardzo 

ważne 

 

1 utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy 

 

2 mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych  

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej  

4 likwidacja barier architektonicznych w urzędach  

5 mieszkania chronione, lokale socjalne  

6 usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych  

7 stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej  

8 założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych  

9 założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

10 organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy  

11 założenie wolontariatu  

12 finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci  

13 zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów(kardiolog, diabetolog, onkolog)  

14 pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

 

15 stypendia dla dzieci z ubogich rodzin  

16 zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i 

przedszkolach 

 

17 wydłużenie czasu pracy przedszkoli  

18 poszerzenie oferty o oddział żłobkowy  

19 zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek 

oświatowych 

 

20 potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci   

   

8. Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go 

opisać w tym miejscu: 

………………………………………………………………………………………………… 

18 Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji 

społecznej mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę 

wymienić poniżej………………………………………………………………... 

                                                                                                   DZIĘKUJEMY! 
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