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Raport za 2017 rok z monitoringu Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Brzeszcze  

na lata 2016 – 2021 

 

 

1. Cel, podstawa  i zakres opracowania 

Celem przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Strategii jest zapewnienie 

skuteczności i efektywności jej wdrażania.   

Podstawą opracowania raportu jest Zarządzenie Burmistrza Brzeszcz nr 46/2017 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury monitoringu i ewaluacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 

oraz Zarządzenie Burmistrza Brzeszcz z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu 

ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Brzeszcze na lata 2016-2021. 

  W skład zespołu weszły wymienione osoby: Elżbieta Krzak – przewodnicząca 

Zespołu, oraz członkowie Zespołu: Ewa Zarycka – Nikiel, Barbara Chrząszcz – Noworyta, 

Anna Rusin, Anna Pucka, Marzena Czardyban, Renata Kubajczyk, Sławomir Drobny, 

Zbigniew Kolasa.  

Zespół zrealizował 2 spotkania (4.04.18 r. i 4.05.18 r.), podczas których analizowany 

był poziom osiągnięcia zakładanych w Strategii wskaźników, dynamika realizacji celów 

strategicznych oraz prezentowane projekty zmian merytorycznych do wskaźników, 

w związku z wątpliwościami co do zasadności ich stosowania w istniejącym brzmieniu 

w odniesieniu do faktycznego stanu rzeczy, zdarzeń, faktów i procesów, które należy badać. 

Niniejszy raport sporządzony został na bazie raportów cząstkowych otrzymanych 

od członków Zespołu oraz przeprowadzonych konsultacji i stanowi podsumowanie prac 

Zespołu. 

  

2. Przedstawienie zebranych danych 

 

Zawarte w pkt 21 Strategii wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych 

zostały poddane analizie zarówno pod kątem możliwości ich osiągnięcia, jak i pod kątem 

stopnia realizacji poszczególnych kierunków i przedsięwzięć w ramach celów strategicznych. 

Wartości obrazujące poziom realizacji działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych 

celów prezentują tabela nr 1 oraz tabela nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Wnioski i rekomendacje 

 

Rok 2017 jest pierwszym momentem pozwalającym dokonać analizy porównawczej 

w zakresie dynamiki osiągania zakładanych w Strategii celów, w stosunku do roku ubiegłego. 

Do przeprowadzania analizy porównawczej utworzona została tabela nr 2 zawierająca 

wartości liczbowe wskaźników dla poszczególnych kierunków działania i przedsięwzięć 

w kolejnych latach ich realizacji. Rekonesans kierunków działań oraz podejmowanych 

w ich ramach przedsięwzięć wywołał konieczność wprowadzenia zmian w zakresie 

zastosowanej tam merytoryki, stylistyki definiującej wskaźniki oraz zdefiniowania nowych 

wskaźników, w celu zapewnienia zgodności informacji w poszczególnych obszarach 

działania, logiki dokonywania badań monitorujących osiąganie celów strategicznych 

i wyeliminowania określeń dyskryminujących odbiorców świadczeń pomocy społecznej.  

 

Zmiany i korekty, jakie zostały zastosowane przedstawione są poniżej: 

  

1. W kierunku działania System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych, w przedsięwzięciu 

Praca socjalna z bezrobotnymi beneficjentami OPS wskaźnik dotyczy liczby osób, 

a nie rodzin.    

2. Kierunek działania nr 3 po zmianach otrzymuje brzmienie: System wsparcia na rzecz 

osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejność przedsięwzięć 

została zmieniona od działań najbardziej zindywidualizowanych do tych o szerszym 

spektrum oddziaływania, a ponadto zmianie uległy zastosowane określenia 

przedsięwzięć, adekwatnie do form realizacji i możliwości ich badania. Wskaźnik 

realizacji do przedsięwzięć nr 1 i nr 3 w tym kierunku działania dotyczy liczby rodzin, 

a nie liczby osób.  

3. W kierunku działania Kontynuowanie systemu wsparcia dla osób uzależnionych 

i doznających przemocy, wskaźnik do przedsięwzięcia nr 2 dotyczy liczby podjętych 

przedsięwzięć, a nie liczby osób, objętych działaniami profilaktycznymi.    

4. W kierunku działania Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, wskaźnik do przedsięwzięcia nr 2 dotyczy liczby przedsięwzięć 

kierowanych do osób starszych, a nie liczby osób starszych biorących udział 

w imprezach. Ty samym zmianie uległa wartość bazowa wskaźnika. W tym samym 

kierunku działania, przedsięwzięcie nr 4 otrzymało brzmienie Utworzenie Dziennego 

Domu Pobytu Senior +. W przedsięwzięciu nr 6 dodane zostały wskaźniki realizacji 

i brzmią następująco: 1. Liczba podmiotów medycznych, świadczących usługi 

zdrowotne na terenie gminy, 2. Liczba podmiotów medycznych świadczących usługi 

diagnostyki specjalistycznej na terenie gminy, 3. Liczba podmiotów świadczących 

usługi rehabilitacyjne na terenie gminy, 4. Liczba osób objęta usługami opiekuńczymi. 

5. Kierunek działania nr 6 otrzymał brzmienie: Zintegrowany system pomocy rodzinie 

przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

W przedsięwzięciu nr 2 tego kierunku działania, wartość bazowa wskaźnika została 

zmieniona z 0 na 1, natomiast w przedsięwzięciach 4 i 5 wobec rodzin użyto 

określenia przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 



wychowawczych. W tym samym kierunku działania, w przedsięwzięciu nr 5 wskaźnik 

realizacji otrzymał brzmienie Liczba osób, które uczestniczyły we wsparciu grupowym 

z zakresu wzmacniania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, natomiast 

w kierunku działania nr 6 wzrosła liczba wskaźników adekwatnie do udzielanych 

rodzajów świadczeń, i tak:  1. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki rodzinne 

i dodatki, jeśli taki przysługują, 2. Liczba osób uprawnionych do zasiłku 

pielęgnacyjnego, 3. Liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 

4. Liczba osób uprawnionych, którym przyznano jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia się dziecka, 5. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, 6. Liczba osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

7. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 8. Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie rodzicielskie, 9. Liczba osób uprawnionych, którym 

przyznano świadczenie wychowawcze 500+, 10. Liczba osób uprawnionych, którym 

przyznano świadczenie z tytułu urodzenia dziecka ze zdiagnozowanym upośledzeniem 

lub chorobą („Za życiem”). 

6. W kierunku działania nr 7, przedsięwzięcie nr 2 otrzymało brzmienie: Liczba 

wydarzeń sportowych i kulturalnych z udziałem dzieci i młodzieży 

7. W kierunku działania nr 8, w przedsięwzięciu nr 2 wskaźnik realizacji otrzymuje 

brzmienie: Liczba zrealizowanych wydarzeń sportowych. 

8. W kierunku działania nr 10 przedsięwzięcie nr 2 otrzymuje brzmienie: Realizacja 

programów systemu wsparcia materialnego dla dzieci, natomiast wskaźniki realizacji 

do tego przedsięwzięcia brzmią następująco: 1. Liczba rodzin objętych wsparciem 

KDR, 2. Liczba dzieci objętych pomocą w formie posiłku w czasie roku szkolnego, 3. Liczba 

dzieci objętych pomocą materialną dla uczniów w okresie wakacji i ferii. Ustalone również 

zostały wartości bazowe dodanych wskaźników. 

9. W kierunku działania nr 11, przedsięwzięcie nr 2 otrzymało brzmienie: promowanie 

zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki zdrowia, natomiast wskaźnik 

realizacji do tego przedsięwzięcia otrzymał brzmienie: Liczba przedsięwzięć 

promujących idee zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki zdrowia. 

10. W kierunku działania nr 12, w przedsięwzięciu nr 7 zmianie uległy wskaźniki 

realizacji, które otrzymały brzmienie: 1. Liczba przedsięwzięć promujących 

wolontariat, w tym z udziałem wolontariuszy, 2. Liczba podmiotów zrzeszających 

wolontariuszy i realizujących działania woluntarystyczne. 

 

Wdrożenie modyfikacji umożliwi pozyskanie wiarygodnych wartości liczbowych 

wskaźników, pozwoli na dokonanie logicznej analizy danych oraz wiarygodne badanie 

dynamiki monitorowanych procesów społecznych i ich ewaluację.  


