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INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Projekt części V. Założenia, wizja, misja oraz cele w obszarze zintegrowanej polityki społecznej 

Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031 został 

poddany konsultacjom społecznym w dniach od 11 lipca 2022 roku do dnia 22 lipca 2022 r., poprzez: 

- przeslanie dokumentacji będącej przedmiotem konsultacji do Rady Miejskiej w Brzeszczach,  

- zamieszczenie dokumentacji będącej przedmiotem konsultacji wraz z ankietą (w wersji 

edytowalnej): 

a) na stronie internetowej Gminy Brzeszcze https://brzeszcze.pl/ 

b) na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej https://ops.brzeszcze.pl/ 

c) w formie obwieszczenia na terenie gminy. 

 

Uwagi i opinie do projektu V części Strategii można było składać w formie pisemnej w następujący 

sposób: 

a) w formie papierowej do Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy 

urzędu 

b) w formie papierowej do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

(II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub poprzez system 

ePUAP, adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej/OPSBrzeszcze/skrytkaESP. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach. 

Przeprowadzenie konsultacji obejmowało swoim zasięgiem terytorialnym gminę Brzeszcze, a 

uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy gminy Brzeszcze. 

 

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych wpłynęło 5 uwag od jednego mieszkańca gminy 

Brzeszcze. Wyniki przedstawione są w tabeli poniżej. 
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Wyniki konsultacji projektu części V. Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031 

Lp. Część dokumentu, do którego odnosi 

się uwaga 

Podmiot lub osoba 

zgłaszająca 

Treść uwagi Uzasadnienie 

zgłoszonej uwagi 

Status uwagi z 

uzasadnieniem 

1 Brak wskazania w projekcie 

dokumentu. 

Uwaga ogólna. 

mieszkaniec gminy 

Brzeszcze 

 

Dużo słów 

górnolotnych z których 

niewiele wynika. 

Przede wszystkim 

brakuje szczegółów. Jak 

zwykle jest przemoc, 

uzależnienia, ludzie 

starsi, patologia w 

rodzinie, 

niepełnosprawni. A 

gdzie jest pomoc dla 

ludzi wykluczonych 

informatycznie, 

technologicznie, 

społecznie  

Brak uzasadnienia  Uwaga nie została 

uwzględniona. 

 

Dokument został 

napisany w 

standardowym języku 

komunikacyjnym.  

Zastosowane terminy 

zostały zdefiniowane, 

by były zrozumiałe dla 

przeciętnego czytelnika 

dokumentu.  

Diagnoza problemów 

społecznych 

przedstawia obszary 

społeczne gminy 

mailto:sekretariat@ops.brzeszcze.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze 

tel./fax (32) 211-12-51 e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

Brzeszcze, w których 

występują największe 

deficyty, problemy, 

zagrożenia, niedostatki 

i lęki społeczne.   

2 Brak wskazania w projekcie 

dokumentu. 

Uwaga ogólna. 

Współpraca OPS z 

organizacjami  

Na przykład brak 

propozycji współpracy 

z organizacjami 

działającymi  na 

konkretnym obszarze: 

wieś, część miasta. Są 

rady osiedlowe, rady 

sołeckie, OSP, 

stowarzyszenia, koła 

gospodyń wiejskich 

które wiedzą dużo o 

np. osobach starszych. 

A przecież gdyby np. 

rady sołeckie i 

osiedlowe włączyć do 

Uwagi nie zostały  

nieuwzględnione,  

bowiem nie mieszczą  

się w zakresie projektu 

części V. Strategii, tj. 

Założenia, wizja, misja 

oraz cele w obszarze 

zintegrowanej polityki 

społecznej.  

Stanowią propozycje 

działań, co będzie 

przedmiotem 

kolejnego etapu prac 

nad dokumentem.  
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działań 

wspomagających to 

efektywność pomocy 

społecznej wzrosła by 

wielokrotnie.   

   

 

 

3 Brak wskazania w projekcie 

dokumentu. 

Uwaga ogólna. 

Wykluczenie 

informatyczne 

Druga sprawa to 

kompletny brak działań 

informacyjnych dla 

ludzi starszych jeżeli 

chodzi o sprawy 

urzędowe. Na stronie 

UG są tylko informacje 

suchym językiem 

często niezrozumiałym. 

Dla tych mieszkańców 

np. podpis 

elektroniczny to słowa 

kosmiczne. Ludzie 

starsi prawie nie 

komunikują się za 
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pomocą stron 

internetowych. Tym 

ludziom potrzeba 

wyjaśnić prostym 

językiem osobiście. I tu 

widzę rolę rad 

osiedlowych czy 

sołeckich. Ale i 

członkom tych rad też 

trzeba wyjaśnić i 

przeszkolić ich by nie 

przekazywali 

nieprawdziwych 

informacji. 

4 Brak wskazania w projekcie 

dokumentu. 

Uwaga ogólna. 

Wykluczenie 

technologiczne 

Natłok informacji 

powoduje, że ludzie 

starsi (ale też i młodsi) 

są zdezorientowani i 

zagubieni. Widać to np. 

przy wymianie pieców 
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węglowych, rejestracji 

źródeł ciepła, szczepień 

Covid itp. To też są 

problemy społeczne a 

nie tylko przemoc, 

narkotyki czy 

bezdomność. 

5 Brak wskazania w projekcie 

dokumentu. 

Uwaga ogólna. 

Wykluczenie społeczne Ludzie młodzi są 

aspołeczni. Niechętnie 

chodzą na zebrania, 

prace społeczne 

integracyjne itp. A UG i 

instytucje gminne tego 

im nie pomagają w 

wyciagnięciu ich z tego 

marazmu. Jeszcze 

udział w festynach jest 

formą akceptowalną 

ale zebrania i 

inicjatywy 
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obywatelskie są dla 

nich obce. Potem 

wkraczają w wiek 

starszy i nagle są 

nieporadni życiowo bo 

nie wiedzą, ze pewne 

problemy można 

załatwić w OPS, UG czy 

Starostwie.  

 

 

 

  

DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach 

 

mgr Ewa Zarycka – Nikiel 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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