
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 
BURMISTRZA BRZESZCZ 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla gminy Brzeszcze nalata 2016-2021 za rok 2019 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) 
w związku z uchwałą nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021, zarządzeniem 
nr 46/2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury monitoringu i ewaluacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 oraz zarządzeniem nr 
60/2020 Burmistrza Brzeszcz z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw monitoringu 
i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 zarządzam, 
co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdzam Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 
Brzeszcze na lata 2016-2021 za rok 2019, stanowiący załączniki nr 1-3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Brzeszcz 
 
 

Radosław Szot 
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Załącznik do zarządzenia Nr 95/2020 

Burmistrza Brzeszcz 

z dnia 10 września 2020 r. 

Raport za 2019 rok z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Brzeszcze 

na lata 2016 – 2021Spis treści: 

1. Cel, podstawa i zakres opracowania monitoringu 

2. Wyniki zebranych danych 

3. Wnioski i rekomendacje 

1. Cel, podstawa  i zakres opracowaniaCelem przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze jest zapewnienie skuteczności i efektywności jej 
wdrażania.   Podstawą opracowania raportu jest Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Brzeszcz 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 nr 60/2020 Burmistrza Brzeszcz z dnia 8 czerwca 2020 r. 
w sprawie powołania zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021. W skład zespołu wchodzą wymienione osoby: Ewa Zarycka – Nikiel – 
przewodnicząca Zespołu, Agata Szyma – sekretarz zespołu oraz członkowie: Barbara Chrząszcz – Noworyta, 
Agniesyka Korcyzk, Anna Pucka, Aleksandra Kącki, Zbigniew Kolasa, Sławomir Drobny.  Zespół zrealizował 
1 spotkanie 29 lipca 2020 r. celem opracowania i przesłania pism do interesariuszy, w sprawie udzielenia 
informacji o osiągniętych wskaźnikach i stopniu realizacji zadań w ramach Strategii. Po otrzymaniu informacji 
zwrotnych od podmiotów, z uwagi na stan epidemii w kraju, a tym samym konieczność ograniczania kontaktów 
osobistych, analiza otrzymanych danych została dokonana elektronicznie, poprzez przesłanie danych do konsultacji 
do wszystkich członków zespołu. Na podstawie przesłanego dokumentu zespół dokonał weryfikacji realizacji 
zadań i osiągniętych  wskaźników.  Przedmiotowy raport sporządzony został na bazie raportów cząstkowych 
otrzymanych od członków Zespołu i przeprowadzonych konsultacji. Stanowi podsumowanie prac Zespołu.  

2. Przedstawienie zebranych danychZawarte w pkt 21 Strategii wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów 
strategicznych zostały poddane analizie pod względem efektywności (stopień wykorzystania zasobów w stosunku 
do osiągniętych celów) i skuteczności (stopień realizacji założonych celów programowych). Wartości obrazujące 
poziom realizacji działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów prezentują tabela nr 1 oraz tabela nr 2. 

3. Wnioski i rekomendacjeW bieżącym roku dokonana analiza obejmuje 4 lata realizacji Strategii. 
Zestawienie danych prezentuje poprawę standardu życia osób i rodzin, które do tej pory korzystały z systemu 
pomocy społecznej - materialnej i niematerialnej. Nie ulega wątpliwości, że znaczący wpływ na taką zmianę miało 
wprowadzenie w Polsce dodatkowych form wsparcia finansowego dla rodzin. Wzrost dochodów 
w gospodarstwach domowych klientów pomocy społecznej pozwolił na ekonomiczne usamodzielnienie, a przez to 
zmniejszył potrzebę korzystania z instytucjonalnego wsparcia. Automatycznie poziom bezrobocia rejestrowanego 
i nierejestrowanego uległ obniżeniu, a na rynku pracy pojawiły się deficyty pracowników. Zakładane przed 
kilkoma laty w Strategii wartości bazowe wskaźnika w przedsięwzięciach takich jak: praca socjalna z osobami 
bezrobotnymi, realizacja pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zminimalizowanie 
skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową realizowaną przez OPS są znacząco wyższe 
od faktycznego stopnia realizacji w kolejnych poszczególnych latach właśnie w związku z opisanymi powyżej 
uwarunkowaniami. Na podstawie bieżących informacji i obserwacji wynika, że grupą wymagającą wsparcia ze 
strony instytucji pomocy społecznej są osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Wartości 
„0” w 2019 roku wynikają z następujących faktów: 
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1. nie udało się ustalić wyłącznie liczby rodzin, które uczestniczyły w specjalistycznym poradnictwie w obszarze 
kompetencji społecznych w przedsięwzięciu Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa w zakresie kompetencji 
społecznych (poradnictwo dla rodzin) w kierunku działania System wsparcia na rzecz osób ubogich i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz nie udało się ustalić liczby rodzin objętych wsparciem Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w przedsięwzięciu Pomoc psychologiczna dla rodzin (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) w 
kierunku działania Tworzenie systemu edukacji i wspierania rodziny, z uwagi na fakt, że Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna nie prowadzi takiej ewidencji, a swoje działania rozlicza w roku szkolnym, a nie kalendarzowym; 

2. w kierunku działania Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
przedsięwzięciu Tworzenie warunków dla funkcjonowania nieformalnych grup samopomocowych, rozwój 
wolontariatu wśród seniorów, wskaźniku realizacji Liczba grup samopomocowych, liczba wolontariuszy wśród 
seniorów, w 2019 roku nie została zainicjowana grupa samopomocowa osób w wieku senioralnym, ani też w tej 
grupie wiekowej nie było chętnych kandydatów do świadczenia wolontariatu. Obserwuje się, że osoby w wieku 
senioralnym mają większą potrzebę uczestniczenia w grupach wsparcia, które prowadzą osoby spoza swojego 
grona, niż w grupach samopomocowych, których charakter polega na samodzielnym tworzeniu grupy 
i organizowaniu spotkań. Świadczenie wolontariatu nie cieszy się wśród seniorów żadna popularnością.  
Jakościowa charakterystyka danych nadal wykazuje, że planowane do realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych 
kierunkach działania były realizowane na poziomie odpowiadającym sytuacji społecznej w gminie w danym roku 
kalendarzowym, a wskaźniki w poszczególnych obszarach osiągane są mniej więcej na poziomie zakładanych 
wartości bazowych z pominięciem wymienionych w pkt 3 niniejszego opracowania.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2020 

Burmistrza Brzeszcz 

z dnia 10 września 2020 r. 

Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Brzeszcze na  lata 2016-2021 za rok 2019Tabela nr 1 

I. Zintegrowany system pomocy społecznej. 

Lp
. 

Kierunek działania Przedsięwzięcie Wskaźnik realizacji Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Stopień realizacji 
Za 2019 r 

1 Diagnozowanie  
i monitorowanie 

problemów społecznych 

Monitorowanie problemów 
społecznych 

Liczba raportów z monitoringu 1 rocznie OPS: 1 raport 

1.Praca socjalna z bezrobotnymi 
beneficjentami  OPS 

Liczba bezrobotnych osób 
objętych pracą socjalną 

169 OPS: 28 osób 

2.Realizacja efektywnych form 
pomocy osobom bezrobotnym 
poprzez realizację projektów 
finansowanych ze środków 

europejskich 

Liczba projektów,  których 
beneficjentami będą osoby 

bezrobotne 

1 OPS: 1  
 

Okres realizacji od 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r.  
Ilość osób objętych wsparciem w ramach projektu w 2019 

r.: 46 osób, w tym 21 dzieci.  
Środki finansowe przeznaczone na realizację działań w 
2019 r.:  76 267,00 zł, w tym UE: 68 237,00 zł, własne: 

8 030,00 zł(zasiłki celowe) 

1 System wsparcia  
na rzecz osób 
bezrobotnych 

3.Współpraca z instytucjami i/lub 
podmiotami działającymi w sferze 
integracji społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych 

Liczba podmiotów z którymi 
zawarto porozumienie lub 
podpisano list intencyjny o 

współpracy 

1 OPS: 1 porozumienie 
zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy 

 
Realizacja prac społecznie użytecznych 

2 osoby; koszt: 2960,15 zł, z tego koszt gminy: 1042,64 zł 
oraz koszt PUP: 1917,51 zł 

1.Realizacja pracy socjalnej 
na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Liczba rodzin objęta pracą 
socjalną 

12 OPS: 242 rodziny 3 System wsparcia  
na rzecz osób ubogich  

i zagrożonych  
wykluczeniem 

społecznym 
2.Realizacja efektywnych form 

wsparcia na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację 
warsztatów lub treningów 

Liczba osób które uczestniczyły w 
warsztatach kompetencji 

społecznych 

12 OPS: 34 osoby 
 
11 osób w ramach uczestnictwa w projekcie EFS „Wiem 

więcej – potrafię więcej” oraz 23 osoby w ramach 
projektu „Teraz seniorzy”) 
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kompetencji społecznych 
3.Zapewnienie   specjalistycznego 

poradnictwa w zakresie 
kompetencji społecznych 
(poradnictwo dla rodzin) 

Liczba osób, które uczestniczyły w 
specjalistycznym poradnictwie  w 
obszarze kompetencji społecznych 

12 PPP nie prowadzi takiej ewidencji – brak danych  

4.Zminimalizowanie skutków 
ubóstwa poprzez systematyczną 

pomoc rzeczową i finansową 
realizowaną przez OPS 

Liczba rodzin objęta wsparciem 
materialnym z tytułu ubóstwa  

oraz osób, które zaliczane są do 
grupy zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

228 OPS: 95 rodzin 

1.Opracowanie i realizacja 
gminnego programu  z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

Liczba opracowanych programów 
z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

1 PEŁNOMOCNIK DS.ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 1 program 

 
Opracowano i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej z dnia 

05.02.2019 r. do realizacji:  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 

4 Kontynuowanie 
systemu wsparcia  

dla osób uzależnionych  
i doznających przemocy 

2.Realizacja działań 
profilaktycznych wśród dorosłych, 

dzieci i młodzieży z zakresu 
uzależnień od alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych 

Liczba podjętych przedsięwzięć z 
zakresu  profilaktyki uzależnień i 
środków psychoaktywnych wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieży 

20 PEŁNOMOCNIK DS.ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 11 przedsięwzięć  

 
1. 53 warsztaty dla uczniów wszystkich typów szkół 

z zakresu profilaktyki uzależnień „Współczesne 
zagrożenia młodzieży związane z narkotykami” 

 
2. 1 mitting profilaktyczny „W drodze do trzeźwej 

i dojrzałej dorosłości” 
 

3. 2 warsztaty profilaktyczno-społeczne „Filmowe 
drogowskazy” z zakresu profilaktyki związanej 

z uzależnieniami 
 

4. 6 warsztatów „Dlaczego nie teraz?” 
 

5. 2 warsztaty „Smartfon – pomocnik czy zniewalacz?” 
 

 6. 4 warsztaty „Odlot – dokąd?” z zakresu profilaktyki 
uzależnień i ryzykownych zachowań 

 
7. 1 program profilaktyczny „NOE” 
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8. Kontynuacja realizacji programu profilaktycznego 

„Sport przeciw uzależnieniom” 
 

9. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym zajęcia z 
zakresu profilaktyki wskazującej adresowane 

do młodzieży nadużywającej alkoholu i używającej 
narkotyków  

 
10. W ramach programu „Rodzina jest najważniejsza” 

wspólnie z Ośrodkiem Kultury - Rodzinny Bieg 
Trzeźwości 

 
11. 2 szkolenia dla nauczycieli,  pedagogów, 
psychologów:  „Zaburzenia depresyjne dzieci 

i młodzieży” oraz  „Mediacje jako sposób rozwiązywania 
problemów w rodzinie alkoholowej”.  

-Zorganizowano 4 warsztaty profilaktyczno-edukacyjne 
„Współczesne zagrożenia młodzieży związane z 

narkotykami” dla rodziców uczniów 3-ech Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych 

3.Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa osobom z problemem 

uzależnień 

Liczba osób z problemem 
uzależnień, którym udzielono 

porady 

27 PLU: 195 osób w tym: 
PLU – 114 pacjentów uzależnionych, 32 osoby 

współuzależnione 
ODDZIAŁ DZIENNY – 49 osób uzależnionych 

4.Zacieśnienie współpracy z 
ośrodkami lecznictwa odwykowego 

Liczba skierowanych wniosków o 
leczenie  odwykowe 

15 GKRPA: 8 osób 
 

Wobec 52 osób podjęto czynności zmierzające 
do zobowiązania tych osób do poddania się leczeniu 

odwykowemu, w stosunku do 8 osób skierowano wnioski 
do Sądu o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego. 

5.Opracowanie i realizacja 
gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w  
rodzinie na lata 2016-2021 

Liczba raportów z monitoringu i 
ewaluacji z Programu 

1 OPS: 1 raport 

6.Tworzenie instytucjonalnych, 
organizacyjnych i materialnych  

warunków sprzyjających 
ograniczaniu zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Liczba osób objętych wsparciem  z 
powodu przemocy 

48 OPS: 49 osób 

5 Rozwijanie form 1.Stały monitoring sytuacji Coroczny  raport z analizy 1 OPS: 0 
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demograficznej trendów demograficznych 
2.Zapewnienie aktywnego udziału 

osobom starszym w życiu 
kulturalno-społecznym gminy 

Liczba przedsięwzięć kierowanych 
do osób starszych biorących udział 

w imprezach kulturalnych 

3 OK: 1 przedsięwzięcie 
 

Bezpośrednio do osób starszych jest skierowana oferta 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach której w 2019 

r. zostało zorganizowanych; 272 zajęcia, 12 wykładów, 25  
seansów w ramach Kina Seniora, pozostała oferta 

kulturalna   dla osób dorosłych. 
 

OPS: 1 przedsięwzięcie: 
 
 III część projektu „Teraz Seniorzy” - 25 seniorów wzięło 
udział w treningu kompetencji społecznych, warsztatach 
aktywnej profilaktyki zdrowotnej, a w ramach obchodów 
Dnia Seniora uczestniczyli w warsztatach prowadzonych 

przez policjanta i pracownika socjalnego na temat 
„Bezpieczny senior w domu i na ulicy”. 

3.Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla osób starszych i 

niepełnosprawnych wymagających 
wsparcia z systemu zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba osób w wieku powyżej 60 
lat objęta wsparciem OPS 

58 OPS: 72 osoby 

4.Utworzenie Dziennego Domu   
Senior+ dla osób starszych 

Liczba osób skierowanych do 
DDP 

15 WE: 18 (wydane decyzje administracyjne) 
 

Frekwencja miesięczna średnio: 9 osób 
5.Tworzenie warunków dla 

funkcjonowania nieformalnych 
grup samopomocowych, rozwój 

wolontariatu wśród seniorów 

Liczba grup samopomocowych, 
Liczba wolontariuszy wśród 

seniorów 

0 
 

0 

OPS: 0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

wsparcia i pomocy na 
rzecz osób starszych  
i niepełnosprawnych 

6.Zapewnienie dostępności do usług   
zdrowotnych, diagnostycznych , 

rehabilitacji  
I usług opiekuńczych 
dla osób starszych, 
niepełnosprawnych 

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 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 podmiot medyczny NZOZ Vita Brzeszcze świadczy 
usługi zdrowotne, diagnostyki specjalistycznej 

oraz rehabilitacyjne w ranach NFZ. Pozostałe podmioty na 
terenie gminy Brzeszcze, świadczące wymienione usługi 

to działalność prywatna. 
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32 

 
28 osób 

1.Realizacja 3-letniego Programu 
Wspierania Rodziny 

Liczba raportów 1 rocznie OPS: 1 raport 

2.Monitoring sytuacji dziecka  
i rodziny 

Liczba raportów 1 OPS: 1 raport 

3.Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba rodzin przejawiających 
trudności w pełnieniu funkcji   
opiekuńczo-wychowawczej 
objętych wsparciem OPS 

173 OPS: 25 rodzin/ 52 dzieci 

4.Zwiększenie dostępności 
specjalistów z zakresu pracy z 

rodziną przejawiającą trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

1.Liczba rodzin objęta wsparciem 
asystenta rodziny 

2. Liczba rodzin objęta wsparciem 
PPP 

15 
 

15 

OPS: 26 rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny ( 
3 asystentów) 

 
PPP: 42 dzieci (w domniemaniu tyle samo rodzin) objęte 

pomocą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 
Brzeszczach (między innymi w formie: terapii 
indywidualnej, terapii rodzinnej, diagnostyki, 

psychoedukacji). 

6 

5.Zapewnienie dostępności dla 
rodzin przejawiających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych do wsparcia 

grupowego  w zakresie kompetencji 
społecznych niezbędnych do 

prawidłowego wypełniania roli 
rodzica 

Liczba osób, które uczestniczyły 
we wsparciu   grupowym z zakresu 

wzmacniania kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych 

12 rocznie OPS: 7 osób 
 

1 edycja, 4 spotkania 7 uczestników warsztatów 
kompetencji rodzicielskich – „Akademia Rodzicielska 

2019” skierowane do rodziców nastolatków, 
mieszkających w Gminie Brzeszcze, „Nastolatek na 
wojennej ścieżce, czyli trudny okres dojrzewania” 

zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach 

W zajęciach uczestniczyło 7 osób, 17 dzieci których 
rodzice uczestniczyli w zajęciach skorzystało z opieki w 

punkcie opieki nad dziećmi ”Plastuś„ 
 

PPP: 4 osoby 
 
W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach 

zorganizowano  dwa spotkania pod nazwą Warsztaty 
Psychoedukacyjne dla Rodziców w okresie listopad - 

grudzień 2019. Liczba uczestników to  4 osoby 
 

Zintegrowany system 
pomocy rodzinie 
przejawiającej 

trudności  
w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-
wychowawczej 

6.Zapewnienie dostępności do 1.Liczba rodzin którym przyznano 375 OPS: 389 rodzin/ 762 dzieci 
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systemu świadczeń rodzinnych zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 
jeśli takie przysługują 

2.Liczba osób uprawnionych do 
zasiłku pielęgnacyjnego 

3.Liczba osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego 

4.Liczba osób uprawnionych do 
świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
5.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia 

dziecka 
6.Liczba osób uprawnionych do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego 
7.Liczba osób uprawnionych do 

zasiłku dla opiekuna 
8.Liczba osób uprawnionych do 

świadczenia rodzicielskiego 
9.Liczba osób uprawnionych 

którym przyznano świadczenie 
500+ 

10.Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano świadczenie z 

tytułu urodzenia dziecka ze 
zdiagnozowanym upośledzeniem 

lub chorobą (Za życiem” 

 
 
 

350 
 

50 
 

150 
 
 

150 
 
 
 

5 
 
 

5 
 

100 
 

1500 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 

437 
 

76 
 

85 rodzin/116 dzieci 
 
 

153 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

90 
 

2524 rodzin/3803 dzieci 
 
 

3 rodziny/3 dzieci 
 
 
 
 
 

„Dobry start” - 1799 rodzin/ 2462 dzieci 

II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 
1.Organizacja czasu 

pozalekcyjnego na terenie szkoły 
Liczba świetlic szkolnych 3 WE: 4 świetlice 1. Pomoc w 

zagospodarowaniu 
czasu wolnego dzieci i 

młodzieży  
we współpracy  

z OK oraz szkołami 

2.Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez 

rozwijanie oferty zajęć 
sportowych, kulturalnych,   

Liczba wydarzeń  
Kulturalnych i sportowych  

z udziałem dzieci i młodzieży 
 

2 
 

 

OK: 190 wydarzeń  
 

W sumie w 2019 r. zostało zorganizowanych ponad 190 
wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, w 
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których grupą docelową były dzieci i młodzież. W tym 
zorganizowano: 79 wydarzeń w OK, 38 w kinie Wisła, 18 
w bibliotece, 40 w domach ludowych i świetlicach, 5 w 

hali sportowej i 10 na basenie pod Platanem.   
Ponadto w świetlicach i domach ludowych  

zorganizowano: 798 zajęć dla dzieci i młodzieży, w OK 
zorganizowano: 92 zajęcia plastyczne. 

2 Tworzenie systemu 
edukacji i wspierania 

rodziny 

1.Pomoc psychologiczna  
dla rodzin 

 (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta wsparciem 
PPP 

10 PPP nie prowadzi takiej ewidencji – brak danych 

1.Organizacja imprez 
integracyjnych dla całych rodzin 

Liczba zrealizowanych 
 imprez 

2 OK: 28 imprez 
 

W sumie w 2019 r. zostało zorganizowanych ponad  18 
imprez integracyjnych w OK oraz 10 imprez w domach 
ludowych i świetlicach, w których adresatami były całe 

rodziny. 

3 Tworzenie warunków 
do organizowania 

aktywnego wypoczynku  
dla dzieci 

2. Organizacja rodzinnych 
wydarzeń sportowych   

z wykorzystaniem bazy sportowo-
rekreacyjnych 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
sportowych 

3 OK: 9 wydarzeń 
 

W sumie w 2019 r. zostało zorganizowanych 9  
rodzinnych wydarzeń  o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. W hali sportowej zorganizowano 5 imprez: 
8 Bieg o Złote Gacie, Bieg Rodzinny, XVII Gminny 

Rodzinny Rajd Rowerowy, Dzień Marszu plus Spacer z 
Psem, Finał WOŚP. 

Na Basenie pod Platanem zorganizowano 4 imprezy : 
I,II,III,IV runda X Edycji Ligi Pływackiej. 

1.Realizacja systemu 
stypendialnego dla dzieci i 

młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży objęta 
systemem stypendialnym 

108 OPS: 37 dzieci 
 

4 Budowanie systemu 
wsparcia materialnego  

dla rodzin 
2.Realizacja programów systemu 
wsparcia materialnego dla rodzin 

np. Karta Dużej Rodziny, 
dożywianie 

1.Liczba rodzin objęta wsparciem 
KDR 

 2.Liczba dzieci objętych pomocą 
w formie posiłku w czasie roku 

szkolnego 
3.Liczba dzieci objętych pomocą 

materialną w okresie ferii, wakacji 

23 
 

80  
 
 
 

30 

OPS: 1355 kart ( w tym 686 tradycyjnych i 669 
elektronicznych 

 
49 dzieci 

 
 

14 dzieci w tym w okresie ferii zimowych 2 dzieci      w 
okresie wakacji letnich 12 dzieci 

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. 
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1.Pełna dostępność do usług 
medycznych 

Liczba placówek medycznych 
świadczących usługi medyczne w 

ramach NFZ w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 

1 1 podmiot medyczny NZOZ „Vita”Brzeszcze świadczy 
usługi zdrowotne, diagnostyki specjalistycznej 

oraz rehabilitacyjne w ramach NFZ. 

1 Zapewnienie dostępu  
do stacjonarnej opieki 

zdrowotnej 

2.Promowanie zdrowego   
i aktywnego stylu życia  

oraz profilaktyki zdrowia   

Liczba przedsięwzięć promujących 
idee zdrowego i aktywnego stylu 
życia oraz profilaktyki zdrowia 

10 OK:21 przedsięwzięć 
 

W  2019 r. zorganizowano:  TARGI MEDYCYNY 
NATURALNEJ, ZDROWIA I URODY , EUROPEJSKI 

DZIEŃ WALKI Z RAKIEM oraz 20  imprez 
o charakterze pro -zdrowotnym – imprezy sportowe, 
wykłady UTW na temat żywienia. Idee aktywnego 

i zdrowego stylu życia promujemy poprzez: bogatą ofertę 
zajęć fitness na hali sportowej jak i na basenie pod 

Platanem oraz w świetlicach i domach ludowych oraz 
zajęcia z jogi. 

 
OPS: 1 przedsięwzięcie  

 
„Koperta Życia” – wydano 113 kopert 

IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania. 
1.Wzrost dostępności mieszkań 

socjalnych, chronionych i 
komunalnych 

1.Liczba lokali socjalnych 
2.Liczba lokali chronionych 

11 
3 

OPS: 11 (te same co w ubiegłych latach) 
1 mieszkanie interwencyjno-kryzysowe 

1 Wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa i 

tworzenie dogodnych 
warunków do życia dla 

mieszkańców 
2.Promowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych mieszkań 0 UG:  13 mieszkań 

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturalnego oraz edukacyjnego. 
1.Analiza potrzeb kulturalnych oraz 

edukacyjnych w gminie 
Liczba przeprowadzonych analiz 

kulturalnych i edukacyjnych 
0 OK: 1 analiza 

 
w 2019 r. na potrzeby projektu Domy Kultury + 

Inicjatywy lokalne, zostały przeprowadzone badania 
potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gminy 

Brzeszcze, które są opublikowane na stronie 
 www.ok.brzeszcze.pl  w formie „Diagnozy potrzeb 

i zasobów kulturalnych gm. Brzeszcze”. 

1 Zapewnienie dostępu 
dla mieszkańców 
gminy do oferty 

kulturalnej i 
edukacyjnej 

2.Dostosowanie oferty kulturalnej 
oraz edukacyjnej do potrzeb 

społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie polityki 

edukacyjnej oraz kulturalnej 

0 OK: 1 program 
 

Ośrodek Kultury corocznie sporządza plan działania  na 
dany rok kalendarzowy/budżetowy, w którym realizowane 
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są warsztaty, zajęcia, imprezy, projekty o treściach 
edukacyjnych rozwijających uczestnictwo w kulturze , 
partycypację w artystycznej i kulturalnej działalności 

społeczeństwa. 
 

WE: 0 
3.Kontynuacja działań Uniwersytetu 

III Wieku 
Liczba Uniwersytetów III Wieku 1 OK: 1 UTW 

 
W Ośrodku Kultury w Brzeszczach działa jeden 

Uniwersytet Trzeciego Wieku .W  2019  w I semestrze 
zdeklarowanych było 55 słuchaczy, w II semestrze 44 

słuchaczy. 
4.Realizacja projektów w obszarze 
edukacji  lub kultury ze środków 
zewnętrznych dostosowanych do 
przeprowadzonej analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych projektów 3  OK: 4 projekty 
 

W 2019 r. Ośrodek Kultury zrealizował  projekty : 
1. „Ośrodek Kultury w Brzeszczach na Plus” - realizacja 

inicjatyw, instytucja dotująca: Narodowe Centrum Kultury 
 
2. „Powiedz mi bez słów” - międzypokoleniowe warsztaty 
pantomimy i tańca, spotkania, prelekcje znoszące bariery 
komunikacyjne, instytucja dotująca: Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
 

3. „Młody projektuje - senior drukuje!” - instytucja 
dotująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

4. „ Jawiszowicki Paw elementem lokalnej tożsamości i 
dziedzictwa ” - instytucja dotująca: LGD Dolina Soły 

 
WE: nie prowadził projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych w 2019 roku 
5.Zapewnienie dostępu do świetlic 

szkolnych 
Liczba świetlic szkolnych 3 WE: 4 świetlice   

6.Zapewnienie dostępu do placówek 
wsparcia dziennego o charakterze 

wychowawczym 

Liczba placówek wsparcia 
dziennego 

1 OPS: 1 
 
Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Jawiszowicach 

– zadanie zlecone przez gminę do realizacji organizacji 
pozarządowej (Fundacja Przyjaciół Fudacji im. Brata 
Alberta z siedzibą w Radwanowicach) na podstawie 

ustawy o wolontariacie 
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  7.Promowanie i rozwijanie idei 
wolontariatu 

1.Liczba przedsięwzięć 
promujących wolontariat,  

w tym z udziałem wolontariuszy 
 
2.Liczba podmiotów zrzeszających 

wolontariuszy  
i realizujących działania 

wolontarystyczne 

3 
 
 
 
 

6 

OPS: 4 przedsięwzięcia  
Kontynuacja realizacji programu „Starszy brat – Starsza 
siostra”, Bank Aktywności, Dzień Dobrych Uczynków, 

Dzień Wolontariusza. 
 

7 podmiotów 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2020 

Burmistrza Brzeszcz 

z dnia 10 września 2020 r.Tabela nr 2 

Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Brzeszcze na  lata 2016 - 2021     

za rok 2019 

I. Zintegrowany system pomocy społecznej 

Lp. Kierunek działania Przedsięwzięcie Wskaźnik realizacji Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Stopień realizacji 

     2016 2017 2018 2019 2020 
1 Diagnozowanie  

i monitorowanie problemów 
społecznych 

Monitorowanie problemów 
społecznych 

Liczba raportów z monitoringu 1 rocznie 0 1 1 1  

1.Praca socjalna z bezrobotnymi 
beneficjentami  OPS 

Liczba bezrobotnych rodzin 
objętych pracą socjalną 

169 38 30 30 28  

2.Realizacja efektywnych form 
pomocy osobom bezrobotnym 
poprzez realizację projektów 
finansowanych ze środków 

europejskich 

Liczba projektów,  których 
beneficjentami będą osoby 

bezrobotne 

1 1 1 1 1  

2 System wsparcia  
na rzecz osób bezrobotnych 

3.Współpraca z instytucjami i/lub 
podmiotami działającymi  

w sferze integracji społeczno-
zawodowej osób bezrobotnych 

Liczba podmiotów z którymi 
zawarto porozumienie 

lub podpisano list intencyjny 
o współpracy 

1 1 1 1 1  

1.Realizacja pracy socjalnej   
na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 

228 330 361 198 242  

2. Realizacja efektywnych form 
wsparcia na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez realizację 

warsztatów lub treningów 
kompetencji społecznych 

Liczba osób które uczestniczyły 
w warsztatach kompetencji 

społecznych 

12 50 28 14 34  

3 System wsparcia 
na rzecz osób ubogich i 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

3. Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa w zakresie 

kompetencji społecznych 

Liczba rodzin, które 
uczestniczyły  

w specjalistycznym poradnictwie  

12 32 134 0 0  
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(poradnictwo 
dla rodzin) 

w obszarze kompetencji 
społecznych 

4. Zminimalizowanie skutków 
ubóstwa poprzez systematyczną 

pomoc rzeczową i finansową 
realizowaną przez OPS 

Liczba rodzin objęta wsparciem 
materialnym z tytułu ubóstwa 
oraz osób, które są zaliczane 

do grupy zagrożonej 
wykluczeniem społecznym 

228 167 151 118 95  

1.Opracowanie i realizacja 
gminnego programu  z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałania narkomanii 

Liczba opracowanych 
programów z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania 
narkomanii 

1 1 1 1 1  

2. Realizacja działań 
profilaktycznych wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieży  
z zakresu uzależnień od alkoholu 
oraz środków psychoaktywnych 

Liczba podjętych przedsięwzięć 
z zakresu profilaktyki uzależnień 

od alkoholu 
i środków psychoaktywnych 

wśród dorosłych, dzieci  
i młodzieży 

20 2122 
1650 
420 
52 

19 76 11  

3. Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa osobom  

z problemem uzależnień 

Liczba osób z problemem 
uzależnień, którym udzielono 

porady 

27 226 
10 
12 

191 235 195  

4.Zacieśnienie współpracy  
z ośrodkami lecznictwa 

odwykowego 

Liczba skierowanych wniosków 
o leczenie odwykowe 

15 5 36 15 8  

5. Opracowanie i realizacja 
gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  
w  rodzinie na lata 2016-2021 

Liczba raportów z monitoringu  
i ewaluacji z Programu 

1 1 1 1 1  

4 Kontynuowanie systemu 
wsparcia  

dla osób uzależnionych  
i doznających przemocy 

6.Tworzenie instytucjonalnych, 
organizacyjnych i materialnych  

warunków sprzyjających 
ograniczaniu zjawiska przemocy 

w rodzinie 

Liczba osób objętych wsparciem  
z powodu przemocy 

48 24 49 42 49  

1.Stały monitoring sytuacji 
demograficznej 

Coroczny  raport z analizy 
trendów demograficznych 

1 0 0 0 0  5 
 
 
 
 
 

Rozwijanie form wsparcia i 
pomocy  

na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych 2. Zapewnienie aktywnego 

udziału osobom starszym  
w życiu kulturalno - społecznym 

gminy 

Liczba przedsięwzięć 
kierowanych do osób starszych 
biorących udział w imprezach 

kulturalnych 

3 506 
150 
180 

4 3 2  
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3. Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych 
wymagających wsparcia  
z systemu zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba osób w wieku powyżej 60 
lat objęta wsparciem OPS 

58 67 66 119 72  

4. Utworzenie Dziennego Domu 
Pobytu Senior + 

Liczba osób skierowanych 
do DDP Senior + 

15 0 14 20 18  

5. Tworzenie warunków  
dla funkcjonowania 
nieformalnych grup 

samopomocowych, rozwój 
wolontariatu wśród seniorów 

Liczba grup samopomocowych,  
liczba wolontariuszy wśród 

seniorów 

0 0 0 0 0  

 

6. Zapewnienie dostępności  
do usług zdrowotnych, 

diagnostycznych, rehabilitacji  
i opiekuńczych dla osób 

starszych, niepełnosprawnych 
   
   
   

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 objętych usługami 

opiekuńczymi  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

28 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

27 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

28 
 

 

1.Realizacja 3-letniego Programu 
Wspierania Rodziny 

Liczba raportów 1 rocznie 1 1 1 1  

2.Monitoring sytuacji dziecka  
i rodziny 

Liczba raportów 1 15 1 1 1  

3. Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności  
w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba rodzin przejawiających 
trudności w pełnieniu funkcjo 
opiekuńczo-wychowawczych, 

objętych wsparciem OPS 

173 152 134 57 25  

6 Zintegrowany system pomocy 
rodzinie przejawiającej 

trudności  
w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

4. Zwiększenie dostępności 
specjalistów z zakresu pracy 

z rodziną przejawiającą trudności 
w wypełnianiu funkcji 

1.Liczba rodzin objęta 
wsparciem asystenta rodziny 

2.Liczba rodzin objętych 
wsparciem PPP 

15 
 

15 

15 
 

- 

16 
 

70 

25 
 

51 

26 
 

42 
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opiekuńczo-wychowawczych 
 

5. Zapewnienie dostępności  
dla rodzin przejawiających 

trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych   

do wsparcia grupowego   
w zakresie kompetencji 

społecznych niezbędnych  
do prawidłowego wypełniania roli 

rodzica 

Liczba osób, które uczestniczyły 
we wsparciu grupowym z 

zakresu wzmacniania 
kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych 

12/ rok 16 
4 
30 

17 rodz. 
12 rodz. 

32 

17 OPS:8 
 
ZSP nr 4: 

4 
spotkania 

dla 
rodziców 

 
  ZSP nr 

1: 2 
spotkania 

dla 
rodziców  

OPS: 7 
 
PPP: 4 

 

  6. Zapewnienie dostępności  
do systemu świadczeń rodzinnych 

1.Liczba rodzin, którym 
przyznano zasiłki rodzinne 

i dodatki, jeśli takie przysługują 

375 959 468 964 389  

   2.Liczba osób uprawnionych do 
zasiłku pielęgnacyjnego 

350 - 375 402 437  

   3. Liczba osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego 

50 - 55 65 76  

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

dziecka 

150 - 148 92 153  

   5.Liczba osób uprawnionych do 
świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

150 - 155 156 85  

   6.Liczba osób uprawnionych do 
specjalnego zasiłku 

opiekuńczego  

5 - 2 3 3  

   7.Liczba osób uprawnionych do 
zasiłku dla opiekuna 

5 - 5 4 2  

   8.Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano świadczenie 

rodzicielskie 

100 - 95 83 90  

   9.Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano świadczenie 

wychowawcze 500+ 

1500 0 1764 1470 2524  

   10.Liczba osób uprawnionych, 5 0 4 4 3  
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którym przyznano świadczenie z 
tytułu urodzenia dziecka ze 

zdiagnozowanym  
upośledzeniem lub chorobą („Za 

życiem”) 

II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 
1.Organizacja czasu 

pozalekcyjnego na terenie szkoły 
Liczba świetlic szkolnych 3 4 5 6 4  7 Pomoc w 

zagospodarowaniu 
czasu wolnego dzieci i 

młodzieży 
we współpracy z OK 

oraz szkołami 

2.Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez 

rozwijanie oferty zajęć 
sportowych, kulturalnych 

Liczba wydarzeń  kulturalnych 
i sportowych  

z udziałem dzieci i młodzieży 

2 
 
 

3 
90 

28 
 

130 190  

8 Tworzenie systemu 
edukacji i wspierania 

rodziny 

Pomoc psychologiczna dla rodzin 
(Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta wsparciem 
PPP 

10 60 70 0 0  

1.Organizacja imprez 
integracyjnych dla całych rodzin 

Liczba zrealizowanych imprez 2 58 13 23 28  9 Tworzenie warunków 
do organizowania 

aktywnego wypoczynku 
dla dzieci 

2. Organizacja rodzinnych 
wydarzeń sportowych z 

wykorzystaniem bazy sportowo-
rekreacyjnej 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
sportowych 

2 3 6 7 9  

1.Realizacja systemu 
stypendialnego dla dzieci  

i młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży objęta 
systemem stypendialnym 

108 72 40 65 37  10 Budowanie systemu 
wsparcia materialnego 

dla rodzin 
2.Realizacja programów systemu 
wsparcia materialnego dla rodzin 

np. Karta Dużej Rodziny 

1.Liczba rodzin objęta wsparciem 
KDR 

23 36 31 275 1355  

   2.Liczba dzieci objętych pomocą w 
formie posiłku w czasie roku 

szkolnego 

80 - 90 65 49  

   3.Liczba dzieci objętych pomocą 
materialną dla uczniów w okresie 

wakacji i ferii 

30 - 33 25 14  

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 
11 Zapewnienie dostępu 

do stacjonarnej opieki 
zdrowotnej 

1.Pełna dostępność do usług 
medycznych 

Liczba podmiotów świadczących  
usługi medyczne w ramach NFZ w 

zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej  

1 2 2 1 1  
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2.Promowanie zdrowego  
i aktywnego stylu życia 

oraz profilaktyki zdrowia 

Liczba przedsięwzięć promujących 
idee zdrowego  

 i aktywnego stylu życia oraz 
profilaktyki zdrowia 

10 - 11 16 22  

IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania 
1.Wzrost dostępności mieszkań 

socjalnych, chronionych 
i komunalnych 

1.Liczba lokali socjalnych 11 11 11 11 11  

 2.Liczba lokali chronionych 3 3 3 1 1  

12 Wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa 

i tworzenie dogodnych 
warunków do życia dla 

mieszkańców 2.Promowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych mieszkań 0 53 58 32 13  

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturalnego oraz edukacyjnego. 
1.Analiza potrzeb kulturalnych oraz 

edukacyjnych w gminie 
Liczba przeprowadzonych analiz 

kulturalnych i edukacyjnych 
0 0 0 1 1  

2.Dostosowanie oferty kulturalnej 
oraz edukacyjnej do potrzeb 

społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie polityki 

edukacyjnej oraz kulturalnej 

0 0 1 1 1  

3.Kontynuacja działań Uniwersytetu 
III Wieku 

Liczba Uniwersytetów III Wieku 1 1 1 1 1  

13 Zapewnienie dostępu 
dla mieszkańców gminy 
do oferty kulturalnej i 

edukacyjnej 

4.Realizacja projektów 
w obszarze edukacji lub kultury ze 

środków zewnętrznych 
dostosowanych do przeprowadzonej 

analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych projektów 3 2 4 5 4  

5.Zapewnienie dostępu do świetlic 
szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 3 5 5 6 4    

6.Zapewnienie dostępu do placówek 
wsparcia dziennego o charakterze 

wychowawczym 

Liczba placówek wsparcia 
dziennego 

1 1 1 1 1  

  7.Promowanie i rozwijanie idei 
wolontariatu 

1.Liczba przedsięwzięć 
promujących wolontariat, w tym z 

udziałem wolontariuszy 

3 - 3 5 4  
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   2.Liczba podmiotów zrzeszających 
wolontariuszy i realizujących 
działania woluntarystyczne 

6 - 6 7 7  
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UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze nalata 2016-2021 za rok 2019

Zgodnie z procedurą ustaloną zarządzeniem nr 46/2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., po
zatwierdzeniu raportu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Brzeszcze na lata 2016-2021 za dany rok kalendarzowy, przedłożonego do zatwierdzenia Burmistrzowi
Brzeszcz przez przewodniczącą zespołu ds. monitoringu i ewaluacji przedmiotowej Strategii, Burmistrz
Brzeszcz wydaje zarządzenie, do którego załącznikiem jest raport, a w dalszej kolejności niniejszy raport
przesyła do Rady Miejskiej.
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