UCHWAŁA NR 38/V/19
RADY GMINY RUTKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016 2025.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r.,
poz. 506 ) w związku z art.16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 53/XI/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016-2025 wprowadza się następujące
zmiany: Rozdział 2.2 Harmonogram realizacji strategii na lata 2019-2021, otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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Załącznik do uchwały Nr 38/V/19
Rady Gminy Rutki
z dnia 28 maja 2019 r.
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016 -2025
ROZDZIAŁ II.2
HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII NA LATA 2019-2021
Zgodnie z zapisami monitoringu i zarządzania, dokument Strategii Rozwiazywania Problemów
Społecznych gminy Rutki na lata 2016-2025, polega systematycznej ocenie oraz modyfikacji kierunków
działania w przypadku istotnych zmian.
Koordynator wdrażania Strategii - OPS w Rutkach
- gromadzi dokumentację związaną ze strategią,
- prowadzi monitoring,
- przedkłada informację o harmonogramie co trzy lata, podczas sesji Rady Gminy.
Część programowa Strategii cele, kierunki działań, harmonogram jest
poddawany
przeglądowi i aktualizacji raz na trzy lata. Po wprowadzeniu zmian Koordynator zobowiązany jest
dostarczyć wszystkim zainteresowanym stronom informację o dokonanej aktualizacji.
Niniejszy dokument, po uchwaleniu przez Radę Gminy powinien być opublikowany na stronie
internetowej gminy, a ponadto przekazany uczestnikom procesu planowania oraz wszystkim jednostkom
i instytucjom, które zostaną zobowiązane do realizacji strategii.
Analizę tendencji i wniosków w zakresie problemów społecznych, zgodnie z art. 16 b ustawy
o pomocy społecznej oraz potrzebami monitoringowymi do harmonogramu Strategii, Koordynator oparł
o informację Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2015-2017.
Dane demograficzne Gminy Rutki wskazują
na ustabilizowaną liczbę osób ją
zamieszkujących, z tendencją zniżkową. Ogólna liczba mieszkańców gminy ( wg danych GUS) to:
w roku 2015 – 5 762 osób
W roku 2016 – 5 762 osób
W roku 2017 – 5 653 osób.
Ponadto zauważalna jest przewaga mężczyzn, która
dotyczy wieku przedprodukcyjnego
i produkcyjnego. Natomiast w wieku poprodukcyjnym występuje przewaga kobiet.
Dane statystyczne wskazują też na lepszą sytuację na rynku pracy. Spada liczba osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zambrowie, na koniec grudnia 2015 było to
284 osób, zaś w 2017r. tylko 212 osób bezrobotnych zarejestrowane w, z czego ok. połowę stanowią
kobiety (104).
Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było tylko 21 osób, tj. 9,91% ogółu zarejestrowanych
mieszkańców, w tym 9 kobiet i 12 mężczyzn. Według stanu na koniec 2017 roku, 71% bezrobotnych
z gminy Rutki -151 osób to osoby długotrwale bezrobotne.
Nie zmieniła się infrastruktura gminna. W zasobie Gminy znajdują się 2 mieszkania socjalne,
funkcjonują 3 szkoły podstawowe (w Rutkach z 2 oddziałami przedszkolnymi, Grądach- Woniecko1 oddział przedszkolny i Kołomyi- 1 oddział przedszkolny) oraz Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Rutkach. Nie ma natomiast żłobków, mieszkań chronionych i lokali socjalnych. Gmina
dysponuje Biblioteką Publiczną, Domem Kultury oraz obiektami sportowymi. Mieszkańcy mają
zapewnioną opiekę zdrowotną w 2 funkcjonujących Praktykach Lekarzy Rodzinnych. Jedyną instytucją
pomocy społecznej służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rutki jest Ośrodek Pomocy
Społecznej. Ośrodek realizuje zadania dotyczące obszaru polityki społecznej w zakresie pomocy
społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków
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mieszkaniowych, profilaktyki uzależnień, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wspieranie rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z danych wynika, iż spada liczba rodzin objęta pomocą społeczną:
w 2015 roku było to

- 217 rodzin,

w 2016 roku

– 178 rodzin,

zaś w 2017 r. objętych było - 159 rodzin.
Najwięcej osób korzysta z pomocy z tytułu:
ubóstwa 142,
bezrobocia 102 ( połowa spośród zarejestrowanych w roku 2017),
niepełnosprawności- 49
oraz 16 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny
pracował z 10 rodzinami, spośród tych 16.
Ze świadczeń niepieniężnych, przyznawanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” korzystało w roku 2015 –192 osoby 2016- 158 osób, 2017- 123 osoby.
W tym przypadku również widać tendencję zniżkową.
Dla 6 mieszkańców gminy realizowano usługi opiekuńcze, a dla 3 opłacano pobyt w domu pomocy
społecznej. Mają one charakter wzrostowy, stąd planowane jest już więcej wsparcia od roku 2019.
Należy więc planować oddziaływania skierowane do tych grup odbiorców jako priorytetowe.
Analizując ocenę zasobów pomocy społecznej, pod kątem istniejących problemów i potrzeb
nasuwają się następujące wnioski dotyczące potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym asystenta rodziny i innych profilaktycznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach kolejny rok realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, iż
ustawodawca w realizowanej polityce kładzie duży nacisk na pracę z rodzinami z problemami opiekuńczowychowawczymi, mając obiegać trafieniu dzieci do pieczy zastępczej, a tym które już wychowują się
w pieczy zastępczej ma stworzyć szansę na powrót do rodziców biologicznych.
2. Wprowadzenie w gminie działań, projektów, pomocy specjalistycznej na rzecz osób ubogich,
niepełnosprawnych oraz innych usług niefinansowych ( np. punktu wydawania żywności)
Obecnie mieszkańcy gminy Rutki nie mają możliwości korzystania ze wsparcia specjalistycznego na
terenie Gminy. Pomoc we wskazanym zakresie realizowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie. Coraz większe zainteresowanie oraz duża liczba osób potrzebujących z tej formy wsparcia
sprawia, że istnieje w przyszłości konieczność rozważenia kwestii zatrudnienia specjalistów na terenie
naszej gminy w celu zapewnienia lepszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego.
3. Wzrost nakładów na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze, Domy Pomocy
Społecznej
Proces starzenia się społeczeństwa w gminie powoduje konieczność zapewnienia opieki osobom
starszym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić jej
w wymaganym zakresie lub formie. Badając obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym
i niepełnosprawnym, zauważa się w przyszłości wzrost liczby osób, które wymagają usług opiekuńczych,
umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Rozmiar występujących problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększenia
nakładów i środków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej
oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także dalszy rozwój działań ukierunkowanych na
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, które mogą wystąpić w przyszłości.
4. Realizacja działań celowych skierowanych na osoby pozostające bez pracy, w tym projektów
aktywnej integracji oraz działań ekonomii społecznej . Należy podjąć współpracę z podmiotami
społecznymi i ngo, aby wykorzystać możliwości finansowe ze środków zewnętrznych, w tym PROW
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i EFS.
2. HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII NA LATA 2019-2021
Nr
1

3

14

Nr
5

KIERUNKI DZIAŁAŃ

WSKAŹNIKI
REALIZATORZY
RAMY
REALIZACJI
FINANSOWE
I CEL ROZWÓJ RYNKU PRACY I WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH
Współpraca podmiotów
Ilość inicjatyw i projektów
PUP Zambrów, OPS,
Fundusze
rynku pracy, PUP,
na rzecz grup w trudnym
Urząd Gminy, instytucje własne gminy,
publicznych
położeniu.
pomocowe, instytucje
powiatu, PUP,
i niepublicznych
Liczba partnerstw
edukacyjne, organizacje EFS, EFRR,
zawiązanych na rzecz tych
w obszarze
pozarządowe i kościelne. PROW, LGD
przeciwdziałania
grup.
i inne
bezrobociu
zewnętrzne
Liczba osób objętych
Prowadzenie
prac
działaniami.
społecznie
użytecznych,
robót
interwencyjnych,
staży
i kontraktów
socjalnych
dla
osób
nieaktywnych
Udział w szkoleniach dla Liczba wydarzeń,
pracowników
projektów, programów
samorządu/ngo w obszarze szkoleń, w których
ekonomii społecznej.
uczestniczyć będą
przedstawiciele samorządu.
Liczba nowoutworzonych
małych firm usługowych,
rolniczych,
rękodzielniczych itp. na
terenie gminy.
II CEL WSPIERANIE RODZIN i OSÓB NAJSŁABSZYCH
KIERUNKI
WSKAŹNIKI
REALIZATORZY
RAMY
DZIAŁANIA
REALIZACJI
FINANSOWE
OPS, Urząd Gminy,
Fundusze
Edukacja
rodziców Liczba rodzin objętych
instytucje pomocowe,
własne gminy,
z trudnościami
wsparciem asystenta
ośrodki zdrowia, szkoły, MPIPS, EFS,
wychowawczymi poprzez rodziny.
policja, organizacje
PROW, LGD
pracę
socjalną, Liczba rodzin objęta pracą
pozarządowe i kościelne, i inne
socjalna.
i asystenturę rodzinną.
grupy nieformalne.
zewnętrzne

6

Koordynowanie prac
Lokalnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Liczba spotkań LZI, liczba
grup roboczych.

16

Współpraca z instytucjami,
organizacjami, kościołami,
związkami wyznaniowymi,
które prowadzą akcje na
rzecz
ludzi
ubogich,
starszych,
niepełnosprawnych,
chorych.
Rozwijanie systemu
opieki nad starszymi
i przewlekle chorymi
mieszkańcami

Liczba programów,
projektów, wydarzeń
profilaktycznych,
edukacyjnych skierowanych
do osób i rodzin.

17

Nr

KIERUNKI

Liczba usług opiekuńczych,
pomocowych
i specjalistycznych
w gminie.

CEL III ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W GMINIE
WSKAŹNIKI
REALIZATORZY
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3.

14.

DZIAŁANIA
Organizacja
imprez
sportowych, kulturalnych
i artystycznych, w tym dla
dzieci i młodzieży.

REALIZACJI
Liczba programów,
projektów, wydarzeń
sportowych, kulturalnych,
artystycznych skierowanych
do osób i rodzin.

Szkoły, Urząd Gminy,
biblioteka, dom kultury,
organizacje pozarządowe
i kościelne, grupy
nieformalne

FINANSOWE
Fundusze
własne gminy,
MPIPS, EFS,
PROW, LGD
i inne
zewnętrzne

Realizacja
Gminnego Zgodnie ze wskaźnikami
Programu
Współpracy programu
z Organizacjami
Pozarządowymi.

Realizacja strategii może odbywać się równocześnie przy wykorzystywaniu i budowaniu nowych
programów celowych, projektów lokalnych w obszarach zdefiniowanych w dokumencie.
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