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Część I – Diagnoza 

1. Wstęp 

1.1. Cel opracowania 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021-2027 ma 

na celu zaplanowanie długotrwałych działań przyczyniających się do rozwiązywania 

problemów społecznych gminy Lubiewo, mających znaczący wpływ na ogólną poprawę 

sytuacji społeczno-gospodarczej.  

Opracowanie składa się z części diagnostycznej, mającej na celu określenie bieżących i 

prognozowanych potrzeb w sferze pomocy społecznej oraz z części kierunkowej, 

stanowiącej zasadniczą część Strategii, określającą zakres planowanej interwencji – 

określono m.in. cel strategii, obszary interwencji, czyli kierunki działań, listę i 

charakterystykę zidentyfikowanych programów i projektów (przedsięwzięcia). Integralną 

częścią Strategii jest także określenie systemu jej realizacji i monitorowania – czyli ustalenia 

o charakterze wdrożeniowym. 

W celu zdiagnozowania sytuacji społecznej gminy Lubiewo scharakteryzowano społeczne 

tło rozwoju gminy (jej charakterystyka na tle województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu 

tucholskiego), usługi publiczne na terenie gminy stanowiące zaplecze rozwoju społecznego, 

opisano działalność GOPS w Lubiewie, a finalnie – zidentyfikowano główne problemy 

społeczne gminy. Wykorzystano dane pochodzące z GUS BDL (wg stanu na lata 2018-

2019) i z GOPS w Lubiewie. Na potrzeby Strategii wykonano także badanie ankietowe, 

dedykowane do grupy podmiotów mających istotny wpływ na funkcjonowanie gminy, 

zwłaszcza w aspektach społecznych – opinie tych środowisk uznano za szczególnie istotne 

dla planowania działań. 

W fazie kierunkowej oprócz ustaleń związanych stricte z pomocą społeczną, zawarto także 

wytyczne do kształtowania innych aspektów funkcjonowania gminy związanych z rozwojem 

społecznym. W Strategii przyjęto bowiem założenie, że zagadnienia należące do ustawowo 

określonych kompetencji gmin w zakresie polityki społecznej, są bezpośrednio i zwrotnie 

powiązane z kapitałem społecznym gminy. Wszelkie działania na rzecz szeroko 

rozumianego rozwoju społecznego będą miały pozytywny wpływ na zasięg i charakter 

problemów społecznych gminy. Rozwój społeczny, realizowany przez placówki oświaty i 

kultury oraz wspomagany przez aktywność sektora pozarządowego, jest niezbędnym 

warunkiem oraz katalizatorem ograniczania potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Strategia opiera się na zintegrowanym podejściu do rozwiązywania problemów 

społecznych, nie tylko poprzez działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Zasadniczy horyzont Strategii określa się do roku 2027, ale zakłada się także inicjowanie 

lub kontynuowanie działań o charakterze długofalowym, które należy prowadzić także po 

roku 2027 lub których efektów należy spodziewać się dopiero po roku 2027, stąd w tytule 

opracowania wolę tego typu planowania długofalowego określono symbolicznie jako 

„perspektywę na kolejne lata”. 

1.2. Podstawy prawne 

Podstawę prawną dla opracowania dokumentu stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 z późniejszymi zmianami). Wyznacza ona gminie 

obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, która powinna 

zawierać w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej, 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d) wskaźników realizacji działań.  

W myśl ustawy pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

2) pracy socjalnej, 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

1.3. Zadania gminy w dziedzinie pomocy społecznej  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 z późniejszymi 

zmianami) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej. 

Wyróżniamy dwa typy zadań: własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja 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, 

2) sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej, 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego, 
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7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

8) przyznawanie świadczenia niepieniężnego w formie biletu kredytowanego, 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, 

10) praca socjalna, 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 

13) dożywianie dzieci, 

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy  

w tym domu, 

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego, 

17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego,  

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenie pracowników, 

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 

 

Do zadań gminy należy również: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.  

4) Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną, 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz 

zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemców, którym udzielono zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

1.4. Uwarunkowania wynikające z dokumentów wyższego rzędu 

Podstawowym dokumentem strategicznym województwa kujawsko-pomorskiego jest 

strategia rozwoju do roku 2030 „Strategia Przyspieszenia 2030+” przyjęta uchwałą Nr 

XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Wśród 5 celów głównych rozwoju województwa określonych w strategii, znalazły się dwa 

cele bezpośrednio powiązane z potrzebami w zakresie rozwoju społecznego: „Skuteczna 

edukacja” oraz „Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo”.  W rozdziale pt. „Idea 

przyspieszenia – wizja rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – stanowiącym 

wykładnię polityki rozwoju województwa w rozpoczynającej się dekadzie, przedstawiono 

kilka bardzo istotnych założeń dotyczących rozwoju społecznego: 

• Istotą funkcjonowania i rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, której finalnie 

podporządkowane są wszystkie działania podejmowane, prowadzone i wspierane 

przez Samorząd Województwa, jest zapewnienie jak najwyższej możliwej jakości 

życia jego mieszkańców. 

• Misję rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2030, wywodzącą 

się z analizy stanu i uwarunkowań rozwoju oraz aspiracji wyrażanych przez 

społeczeństwo, jak też woli politycznej wyrażanej przez Samorząd Województwa co 

do charakteru tego rozwoju, w największym stopniu oddaje hasło „Człowiek w 

centrum uwagi”. Jednocześnie w kontekście działań na rzecz kształtowania jak 

najwyższej jakości życia, nadrzędną ideą strategii jest „przyspieszenie rozwoju”, czyli 

dążenie do niwelowania różnic w stanie rozwoju pomiędzy województwem kujawsko-

pomorskim, a regionami prezentującymi najwyższą jakość życia (poziomem 

odniesienia są tu nie tylko regiony polskie, ale także europejskie – na tyle, na ile 

różnice kontekstów rozwojowych pozwalają na porównywanie jakości życia). W 

ujęciu wewnętrznym, przyspieszenie oznacza także dążenie do poprawy jakości 

życia na terenie całego województwa, co jest szczególnie ważne na obszarach 

najsłabiej rozwiniętych, gdzie dystans w jakości życia w stosunku do regionów 

wysokorozwiniętych, jest największy. Przyspieszenie w skali całego województwa 

oznacza więc rozwój szybszy, niż w innych regionach, w tych dziedzinach, które są 

uważane za decydujące dla jakości życia mieszkańców województwa i będzie 
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realizowane poprzez koncentrację działań w polityce rozwoju województwa dla 

zapewnienia jak największej ich efektywności. Przyspieszenie w ujęciu 

wewnątrzregionalnym oznacza położenie nacisku na obszary o najniższym poziomie 

rozwoju i najmniej korzystnych predyspozycjach rozwojowych – dla nadrobienia 

zapóźnień rozwojowych oraz zapewnienia w nich satysfakcjonujących warunków 

życia, ale przy jednoczesnym umożliwianiu przyspieszenia rozwoju liderów – 

obszarów najbardziej prężnych, najlepiej zorganizowanych i najskuteczniej 

wykorzystujących swoje szanse rozwojowe. 

• Zakłada się, że finalnym efektem kształtowania jakości życia mieszkańców w wyniku 

realizacji zawartych w niniejszej strategii działań, będzie przede wszystkim wzrost 

zamożności społeczeństwa, ale także znacznie większa satysfakcja z możliwości 

realizacji aspiracji życiowych na terenie województwa oraz komfort zamieszkiwania 

w regionie o dobrym stanie środowiska i wysokiej jakości oferowanych usług. 

• celem [rozwoju społecznego] będzie wyposażenie społeczeństwa w wiedzę, 

umiejętności oraz postawy sprzyjające długiemu życiu w zdrowiu i dobrej sytuacji 

materialnej, a jednocześnie stymulujące rozwój nowoczesnej, efektywnej gospodarki, 

opartej o silne więzi społeczne, 

• Wśród dziedzin z zakresu rozwoju społecznego, które będą miały decydujące 

znaczenie dla powodzenia „Strategii Przyspieszenia 2030+”, a więc powinny być 

traktowane szczególnie priorytetowo, wymienić należy: wzrost aspiracji społecznych, 

zdecydowaną poprawę jakości kształcenia, postawienie bardzo dużego nacisku na 

wysoką jakość i nowoczesność wykształcenia zawodowego (wraz z doradztwem), a 

w sferze szkolnictwa wyższego – zmianę struktury kształcenia (większe znaczenie 

kierunków biologicznych i przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, 

informatycznych, inżynierskich, logistycznych, matematycznych, medycznych, 

rolniczych, technologicznych). W sferze społecznej niezwykle ważne są także: 

możliwie najwyższa jakość świadczonych usług publicznych, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom, dbałość o zdrowie. W 

kontekście przeciwdziałania wykluczeniom niezwykle ważne są trzy zagadnienia: 

zapewnienie jak najwyższej jakości życia ludności starszej (której liczba sukcesywnie 

będzie się zwiększać, a specyfika tej grupy powoduje, że przy braku odpowiedniego 

stymulowania aktywności może dochodzić do wykluczeń, skutkujących samotnością, 

pogarszaniem stanu zdrowia, krótszym trwaniem życia, przebiegającego w gorszych 

warunkach), zapewnienie możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami (dla 

których absolutnym priorytetem jest zapewnienie możliwości w zakresie realizowania 

aktywności społecznych oraz rozwoju, zawodowego na poziomie całkowicie 

porównywalnym z pozostałą części społeczeństwa), przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu (mieszkańcy województwa powinni należeć do społeczeństw o 

najwyższym poziomie kompetencji cyfrowych – jako jednego z warunków sine qua 

non przeciwdziałania wykluczeniom w przyszłości).  

• Bardzo duży nacisk zostanie położony na edukację. Niekorzystne wyniki osiągane 

przez uczniów z terenu województwa na sprawdzianach i egzaminach kończących 

poszczególne etapy edukacji w ostatnich latach wskazują, że konieczne są działania 

systemowe, mające na celu powszechną poprawę skuteczności kształcenia.  
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Powyższe założenia wyrażone w ujęciu ogólnowojewódzkim są trafne także w ujęciu 

lokalnym – w tym także na terenie gminy Lubiewo, na co wskazuje szczegółowa diagnoza 

stanu rozwoju gminy, która potwierdza, że charakter i skala potrzeb rozwojowych w 

dziedzinie społecznej, są bardzo zbliżone, wręcz tożsame z potrzebami regionalnymi. To z 

jednej strony niekorzystne uwarunkowanie, bo wskazuje na istnienie ważnych 

potrzeb/deficytów rozwojowych, ale z drugiej – korzystne, bowiem zbieżność problemów z 

tymi identyfikowanymi na poziomie wojewódzkim, będzie sprzyjała ich rozwiązywaniu w 

gminie także poprzez działania prowadzone na poziomie całego regionu.  

 

Dokumentem warunkującym realizowanie działań w sferze społecznej w województwie 

kujawsko-pomorskim – a zarazem programem branżowym realizującym w sferze społecznej 

założenia strategii rozwoju województwa, jest strategia polityki społecznej. Aktualnie 

Województwo opracowuje strategię, która będzie adekwatna do „Strategii Przyspieszenia 

2030+” i formalnie wciąż dysponuje dokumentem sporządzonym w nawiązaniu do ustaleń 

poprzedniej strategii („Planu Modernizacji 2020+”). W szerokim ujęciu ta strategia 

zachowuje zgodność i realizuje potrzeby wynikające także z aktualnej strategii rozwoju 

województwa, ale należy zakładać, że aktualnie sporządzana będzie odpowiadała stricte 

tym potrzebom, a więc w sposób optymalny będzie realizowała ustalenia strategii 

wojewódzkiej. Na etapie tworzenia projektu Strategii dla gminy Lubiewo dokonano 

konsultacji z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, 

odpowiedzialnym za tworzenie aktualnie Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i potwierdził on, że projekt dokumentu gminy Lubiewo jest zgodny 

z projektem dokumentu wojewódzkiego. Poniżej przedstawiono główne ustalenia obecnie 

obowiązującej strategii polityki społecznej, ale należy być świadomym faktu jej formalnej i w 

coraz większym stopniu także merytorycznej, dezaktualizacji. „Strategia Polityki Społecznej 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020”, przyjęta uchwałą nr XIII/285/15 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. Podstawą do 

opracowania tego dokumentu jest art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693 i poz. 1240). Zgodnie z nią Strategia 

obejmuje w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu  społecznemu,  

wyrównywania  szans  osób  niepełnosprawnych, pomocy  społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi. W ramach opracowania określono wizję „Uczestnictwo wszystkich 

mieszkańców w życiu społeczności lokalnych oraz społeczności regionu” oraz misję 

„Tworzenie warunków dla rozwoju samodzielności i aktywności mieszkańców w życiu 

społecznym”, która będzie realizowana przez 3 cele strategiczne: „Wzrost poziomu 

samodzielności życiowej mieszkańców regionu”, „Wzrost poziomu jakości życia 

mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług 

społecznych” i „Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym”. 
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Rycina 1. Drzewo ustaleń Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Źródło: Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 

1.5. Ogólna charakterystyka gminy Lubiewo 

Gmina Lubiewo jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego. Jest jedną z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu 

tucholskiego, położona jest w jego południowej części, przy drodze wojewódzkiej nr 240 z 

Chojnic do Świecia. Graniczy z gminami: Gostycyn i Cekcyn w powiecie tucholskim, 

Świekatowo w powiecie świeckim oraz Koronowo w powiecie bydgoskim.  

Gmina wykazuje bardzo silne powiązania z siedzibą powiatu – Tucholą. Jest to cecha 

charakterystyczna, gdyż miasto to stanowi główny ośrodek obsługi mieszkańców oraz 
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rozwoju społeczno-gospodarczego. Odległość siedziby gminy do Tucholi wynosi 19,7 km, 

jednak odległość z części miejscowości w gminie jest znacznie większa (z południowej 

części gminy nawet ponad 25 km), a z części, wyraźnie mniejsza – najmniejsza, z Płazowa, 

wynosi 9,3 km. O możliwościach rozwoju gminy decydują w dużej mierze odległości od 

większych miast w województwie. Odległości pomiędzy siedzibą gminy, a Bydgoszczą, 

Grudziądzem i Toruniem są stosunkowo duże i przekraczają 50 km. 

Odległość Lubiewa od większych miast województwa oraz siedziby powiatu tucholskiego  
Miasto Odległość w km 

Tuchola 19,7 

Bydgoszcz 50,2 

Grudziądz 57,9 

Toruń 79,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.odległości.info  

 
Gmina Lubiewo na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 
Źródło: Opracowanie własne  

Pod względem liczby mieszkańców może być zaliczana do grupy gmin średnich (w 2019 r. 

wg GUS – 5981, tj. 87. pozycja wśród 144 gmin województwa), pod względem zajmowanej 
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powierzchni – do średnio-dużych (wg GUS – 16280 ha, tj. 34. pozycja wśród 144 gmin). 

Obydwie cechy są jednak neutralnym uwarunkowaniem rozwoju. Kształt gminy jest zwarty, 

korzystny dla zagospodarowania i polityki przestrzennej – w strukturze gminy wyraźnie 

wydziela się część leśna i rolnicza (która stanowi dużą enklawę w przestrzeni Borów 

Tucholskich). 

 

 

  

Gmina Lubiewo – mapa ogólnogeograficzna z wyeksponowaniem systemu obszarów 
chronionych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

Większość powierzchni gminy pokrywają płaskie równiny sandrowe dosyć licznie 

poprzecinane rynnami subglacjalnymi i dolinkami małych cieków. W części środkowej 

dominuje krajobraz pagórkowaty wysoczyzn z rynnami subglacjalnymi i licznymi jeziorami 

oraz wzniesień morenowych. Na wschód od Lubiewa obserwuje się równiny powstałe z 

zarastania jezior. Wzdłuż zachodniej granicy biegnie wyraźnie zaznaczająca się dolina 

Brdy. 

Zachodnią granicę gminy stanowi Brda i Zalew Koronowski. Spośród kilkunastu jezior, 

największe na terenie gminy to: Bysławskie, Strzyżyny Wlk., Suskie (Wielkie i Małe), Lucim, 

Minikowskie. Zarówno Brda, jak też jeziora uznawane są za przydatne dla rozwoju turystyki 

krajoznawczej oraz pobytowej i stanowią korzystne uwarunkowanie jej rozwoju.  
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Ochroną przyrody objęto 40% ogólnej powierzchni gminy, zajmowanej przez obszar 

chronionego krajobrazu, a w części przez park krajobrazowy (Tucholski PK). Najwyższą 

rangę ochronną prezentuje rezerwat faunistyczno-ornitologiczny „Czapliniec Koźliny” (23,21 

ha). Bardzo liczne (jest ich około 100, choć zajmują niewielką powierzchnię łączną) są użytki 

ekologiczne. Obszary chronione obejmują głównie tereny leśne. Niezależnie od 

wspomnianych form (i częściowo także je obejmując), północną część gminy włączono do 

sieci Natura 2000 (jest to fragment bardzo rozległego obszaru wyznaczonego w ramach 

dyrektywy ptasiej, obejmującego Bory Tucholskie w województwie kujawsko-pomorskim i 

pomorskim). 

 

Około 40% gminy Lubiewo stanowią obszary chronione (6528,17 ha), do których 
zalicza się:  

• Tucholski Park Krajobrazowy, 

• obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie”, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, 

• rezerwat faunistyczno-ornitologiczny „Czapliniec Koźliny”. 

• 98 użytków ekologicznych,  

• 15 pomników przyrody (13 drzew lub ich grup i dwa głazy narzutowe). 

 

W strukturze użytkowania gruntów ponadprzeciętnie duży udział (około 42%) zajmują lasy, 

położone głównie w zachodniej, ale także środkowej i południowo-wschodniej części gminy. 

Użytki rolne zajmujące mniej niż połowę powierzchni ogólnej, są średnio przydatne dla 

rozwoju rolnictwa - wskaźnik bonitacji jest gorszy od średniej wojewódzkiej, gdyż duży udział 

stanowią gleby wykształcone na sandrze.  

Gmina nie wykazuje istotnych problemów środowiskowych, które negatywnie odróżniałyby 

ją na tle innych gmin o podobnym charakterze funkcjonalnym i strukturze przestrzennej. 

Leży w obszarze cechującym się generalnie dobrym lub bardzo dobrym stanem środowiska, 

gdzie statystycznie wykazywane emisje zanieczyszczeń są bardzo małe. Większość 

oddziaływań na środowisko ma charakter wyłącznie lokalny, jedynym zagadnieniem o nieco 

większej skali jest droga nr 240, na której ruch generuje emisje zanieczyszczeń powietrza, 

hałas, wibracje, zagraża bezpieczeństwu. W sferze zagospodarowania przestrzennego 

gminy zwraca uwagę fakt posiadania obecnie aktualnego Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (przyjęte w czerwcu 2018roku). 

Jednak konsekwencją wcześniejszego nieposiadania przez wiele lat aktualnego studium 

jest wciąż mała liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i brak 

skoordynowanej polityki w tym zakresie. Studium to opracowanie o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki przestrzennej.  

Charakter środowiska przyrodniczego oraz stan środowiska, stanowią walor i przewagę 

konkurencyjną wpływającą na wizerunek gminy, wysoką jakość życia oraz przydatność dla 

rozwoju różnego rodzaju działalności turystycznych.  

 

Gmina charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą. Składa się z 20 

miejscowości (wszystkie dane dotyczące miejscowości – wg Urzędu Gminy, stan na koniec 

2019), należących do 11 sołectw. Aż połowa miejscowości liczy poniżej 100 mieszkańców, 

cztery – poniżej 10, a dwie najmniejsze nazwane, samodzielnie funkcjonujące miejscowości 

– po 1 osobie. Jednocześnie Bysław i Lubiewo (liczące odpowiednio 1799 i 1069 osób) 

należą do miejscowości dużych, wyróżniających się w skali powiatu i województwa. W tych 
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dwóch miejscowościach zamieszkuje prawie 47% ludności gminy (w 6 największych 

miejscowościach – prawie 80% ludności). Ludność gminy jest więc z jednej strony silnie 

skupiona w kilku dużych wsiach, ale równocześnie część mieszkańców gminy zamieszkuje 

w rozproszonej zabudowie z dala od dobrze wyposażonych, dużych wsi. Funkcje 

podstawowego ośrodka obsługi mieszkańców pełnią dwie wsie - Lubiewo oraz – ze względu 

na bardzo dobry stan wyposażenia – Bysław. Dobry stan ich wyposażenia stwarza 

ponadprzeciętnie dobre warunki dostępu do usług. Tradycyjnie Bysław oddziałuje silniej na 

północną część gminy, a Lubiewo – na południową. Pewne funkcje uzupełniające pełnią 

także: Sucha, Klonowo i Bysławek. Generalnie usługi w gminie są dobrze dostępne, a 

wskaźniki liczby, gęstości i nasycenia obiektów, lokują gminę wśród obszarów średnio lub 

dobrze wyposażonych. Gmina tradycyjnie wyróżnia się stanem rozwoju bazy sportowej i 

aktywnością sportową mieszkańców.  

Gmina cechuje się w ostatnich latach corocznymi niewielkimi wahaniami liczby ludności, ale 

w okresie długoletnim trend jest pozytywny. W roku 2019 gmina liczyła o około 400 osób 

więcej niż w roku 2000 i około 140 więcej, niż w 2010 (wg GUS). Przyrost liczby 

mieszkańców jeszcze kilka lat temu powodowany był dodatnim przyrostem naturalnym, przy 

ujemnym saldzie migracji, ale w ostatnich latach także saldo jest dodanie lub bliskie 

równowagi. Przez szereg lat gmina cechowała się wieloletnim dosyć wysokim wskaźnikiem 

urodzeń i dosyć niskim wskaźnikiem zgonów, ale w ostatnich latach wskaźnik zgonów uległ 

pogorszeniu i obecnie jest typowy. W ruchu migracyjnym uwagę zwraca zarówno fakt 

dodatniego wieloletniego salda z obszarami wiejskimi, ale także że liczba osób skłonnych 

do osiedlenia na terenie gminy jest dość niska, ale przy również niskiej liczbie osób je 

opuszczających - może to wskazywać na większy, niż przeciętnie stopień zasiedziałości 

społeczeństwa. W strukturze wieku coraz ważniejszym zagadnieniem jest rosnąca liczba i 

udział ludności starszej – świadczące o starzeniu się społeczności gminy. Zagadnienie to 

jest znacznie szerzej rozwinięte w dalszej części opracowania, bo uważane jest za jedno z 

najważniejszych uwarunkowań rozwoju gminy w kolejnych latach. Pomiędzy rokiem 2000 a 

2019 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się z 757 do 1106. Udział tej grupy 

wynosi obecnie 18,5%. W ostatnich latach corocznie grupa poprodukcyjna zwiększa się o 

około 40-50 osób. Prognoza demograficzna GUS do roku 2030 wskazuje, że w roku 2030 

grupa poprodukcyjna liczyć będzie 1267 osób (ponad 21% ogółu ludności), a grupa w wieku 

60 i więcej lat – 1461 osób. 

 

Liczba mieszkańców w miejscowościach gminy Lubiewo 

Miejscowość 
Zameldowania 

stałe 
Zameldowania 
tymczasowe 

Liczba 
mieszkańców 

Bruchniewo 52 9 61 

Brukniewo 27 0 27 

Bysław 1772 27 1799 

Bysławek 394 17 411 

Cierplewo 94 0 94 

Klonowo 589 8 597 

Koźliny 1 0 1 

Lubiewice 294 1 295 

Lubiewo 1059 10 1069 

Minikowo 366 2 368 

Płazowo 245 5 250 

Sokole Kuźnica 7 0 7 

Sucha 567 9 576 

Szumiąca 52 0 52 
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Teolog 49 5 54 

Trutnowo 193 7 200 

Wandowo 1 0 1 

Wełpin 187 8 195 

Wielonek 6 0 6 

Zamrzenica 41 1 42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lubiewo – stan na 31.12.2019 r. 

 

 
Liczba ludności miejscowości.  
Źródło: Urząd Gminy, stan na 2019 r 

 

 
Źródło: GUS 
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Ludność wg sołectw. 
Źródło: Urząd Gminy, stan na 31.12.2019 r 

 

 

 
Źródło: Urząd Gminy, stan na 2019 r 
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Gmina charakteryzuje się przeciętnym poziomem rozwoju przedsiębiorczości. Od wielu lat 

wskaźnik przedsiębiorczości wynosił około 60 podmiotów na 1000 mieszkańców, ale  w 

ostatnich latach znacząco się poprawił i w 2019 było to 67. Jest to jednak wciąż wartość 

niższa od średniej wojewódzkiej (około 98) i średniej dla obszarów wiejskich województwa 

(około 80), a fakt, że wskaźnik przez wiele lat nie wzrastał i corocznie wykazywał tylko 

bardzo nieznaczne wahania, świadczy o osiągnięciu pewnego stanu nasycenia (już w 2002 

roku wskaźnik wynosił 57). Wskaźnik przedsiębiorczości osób fizycznych jest także niższy 

od średniej dla obszarów wiejskich województwa (7,5/100 osób w wieku produkcyjnym, przy 

średniej 9,3). Na tle powiatu tucholskiego są to wskaźniki typowe – ta część województwa 

cechuje się słabiej od przeciętnej rozwiniętą przedsiębiorczości. Także struktury branżowa 

i wielkościowa działających podmiotów jest typowa. Pamiętać należy, że powiat tucholski 

znany jest z pozyskania i przetwórstwa drewna – gmina Lubiewo zaznacza tu swój udział, 

choć wskaźniki są nie tak eksponowane, jak np. w gminie Cekcyn. Niemniej jednak, jest 

jedną z ważniejszych jednostek w regionie związanych z prowadzeniem działalności z 

zakresu gospodarki leśnej oraz pozyskania i przetwórstwa drewna. 

Gmina Lubiewo charakteryzuje się dobrze rozwiniętą funkcją turystyczną. Wynika to z 

występowania na jej obszarze licznych jezior i lasów, które stanowią obszary cenne 

przyrodnicze w dużej mierze objęte formami ochrony przyrody. Bardzo duży wpływ na 

rozwiniętą funkcję turystyczną ma położenie w południowo-zachodniej części gminy 

ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych nad Zbiornikiem Koronowskim. To właśnie ten 

akwen stanowi znaczący potencjał dla rozwoju turystyki i pełnienia bardzo ważnej roli w 

obsłudze ludności w tej dziedzinie. Na terenie gminy znajduje się koncentracja miejsc 

noclegowych (zarówno baza, jak i skala ruchu, lokują gminę w czołówce gmin województwa 

– zwłaszcza w segmencie turystyki pobytowej). Baza turystyczna rozwinęła się przede 

wszystkim dla obsługi długich pobytów, co w połączeniu z dużym zainteresowaniem 

wypoczynkiem na terenie gminy, jeszcze w latach 90-tych, stawiało ją wśród obszarów o 

najwyższych wskaźnikach ruchu. Rośnie znaczenie bazy agroturystycznej. 

Zmiana liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne  

płeć 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mężczyźni 182 192 151 139 104 95 68 67 

kobiety 202 214 205 163 162 150 137 109 

razem 384 406 356 302 266 245 205 176 
Źródło: BDL GUS. 
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Źródło: GUS BDL 

 
Źródło: GUS BDL 

Pomimo relatywnie niskich wskaźników przedsiębiorczości, dzięki dosyć dużemu 

zatrudnieniu na terenie gminy i dzięki wyjazdom do pracy (głównie do Tucholi, Bydgoszczy 

i sąsiednich gmin) w ostatnim okresie gmina w praktyce uporała się z problemem 

bezrobocia, które jeszcze przed kilkoma laty było wskazywane jako ważny (główny) problem 

rozwojowy gminy. W końcu 2019 roku zarejestrowanych było 176 osób bezrobotnych, 

podczas gdy w końcu 2015 roku zarejestrowane były w gminie 302 osoby bezrobotne, a 

jeszcze w roku 2013 - 406. Wskaźnik odniesiony do liczby ludności w wieku produkcyjnym 

jest w kilku ostatnich latach w gminie niemal równy średniej wojewódzkiej, przy czym 

wskaźnik dla kobiet jest zazwyczaj nieco gorszy od średniej, a wskaźnik dla mężczyzn – 

minimalnie lepszy . W powiecie tucholskim gmina Lubiewo każdorazowo notuje najniższe 

lub jedne z najniższych wskaźników bezrobocia. Pomimo coraz lepszej sytuacji na rynku 

pracy, wciąż znaczna część mieszkańców wymaga wsparcia w systemie pomocy 
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społecznej. W 2019 roku 250 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne, a łączna liczba dzieci 

nimi objęta wyniosła 578 (jest to wartość niższa, niż w poprzednich latach). Udział dzieci do 

lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w 2019 roku (wg 

GUS) wyniósł 42,1% i jest to wartość niższa od notowanej w poprzednich latach. W 2017 

roku 512 rodzin pobierało świadczenie „500+” – dotyczyło ono 887 dzieci. Łącznie w ten 

sposób do rodzin w gminie trafiło prawie 5,4 mln złotych. Zasięg korzystania z pomocy 

społecznej w 2019 roku wyniósł w gminie 8,7% (znacznie mniej niż w poprzednich latach, 

ale jednak powyżej średniej dla obszarów wiejskich województwa wynoszącej 8,1%) ale jeśli 

uwzględni się tylko kryterium dochodowe, to zasięg wynosił 3,7% i był korzystniejszy od 

średniej dla obszarów wiejskich województwa (4,8%). W ostatnich latach ten wskaźnik 

poprawiał się więc szybciej, niż przeciętnie. Obecnie udział korzystających z pomocy 

społecznej z uwzględnieniem kryterium dochodowego, jest drugi najniższy w powiecie. 

Potencjał rolniczy gminy nie jest znaczący. Wprawdzie użytki rolne zajmujące mniej niż 

połowę powierzchni ogólnej, są średnio przydatne dla rozwoju rolnictwa - wskaźnik bonitacji 

jest gorszy od średniej wojewódzkiej, a aż 40% gruntów należy do V, VI i VIz klasy 

bonitacyjnej. Rolnictwo jest wciąż ważną dziedziną gospodarki, ale warunki przyrodnicze 

wskazują, że nie wykształcą się tu na większa skalę w pełni konkurencyjne 

wielkopowierzchniowe gospodarstwa towarowe. Potencjalną niszą może być natomiast 

rolnictwo ekologiczne. Gmina stanowi dosyć ważną część całego potencjału rolnictwa 

powiatu zarówno pod względem powierzchni gruntów ornych i powierzchni zasiewów (ok. 

18%), jak i produkcji zwierzęcej (zwłaszcza pogłowie trzody chlewnej, bydła ogółem – ale 

nie krów, drobiu), choć warunki przyrodnicze i struktura agrarna nie są zbyt korzystne. Na 

terenie gminy jest prawie 800 gospodarstw rolnych, ale ich przeciętna powierzchnia, 

wynosząca niespełna 10 ha jest na tle rolniczych gmin zachodniej części powiatu - niska 

(problemem jest duże rozdrobnienie gospodarstw – tylko 1/5 wszystkich ma powierzchnię 

ponad 15ha). Znaczna część ludności gminy utrzymuje się z działalności rolniczych, co przy 

niskiej efektywności rolnictwa powoduje problemy natury społeczno-ekonomicznej. 

 

Główną osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 240, przy której położona jest 

największa miejscowość gminy - Bysław. W ostatnich latach trwały prace związane z 

przebudową tej drogi, w tym realizacją obwodnicy miejscowości Płazowo (została oddana 

do użytku w czerwcu 2019 roku) oraz z realizacją drogi rowerowej wzdłuż tej drogi (te prace 

także zostały zakończone). Połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami 

zapewnia dosyć dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych – obydwie kategorie 

dróg liczą po około 74 km, ale problemem wielu dróg gminnych jest ich niezadowalający 

stan techniczny. Poważnym problemem jest niewystarczająca liczba połączeń 

autobusowych – zbyt mała dla właściwej obsługi. Brakuje połączeń bezpośrednich z dużymi 

miastami – zapewniającymi obsługę w zakresie usług o znaczeniu regionalnym - 

Bydgoszczą, czy Toruniem. Niektórzy mieszkańcy korzystają z transportu kolejowego, ale 

wymaga to dojazdu do przystanków zlokalizowanych w sąsiednich gminach (linia zapewnia 

dojazd do Bydgoszczy, Tucholi i Chojnic) 

Około 85% mieszkańców ma możliwość korzystania z wodociągu gminnego (dane nt. 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym rozdziale, wg Urzędu Gminy). Sieć kanalizacyjna 

obejmuje około 45% mieszkańców w 6 dużych miejscowościach. Warto jednak zauważyć, 

że na terenie gminy zlokalizowanych jest ok. 200 zbiorników bezodpływowych na 
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nieczystości ciekłe oraz funkcjonuje 314 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gospodarka 

kanalizacyjna jest więc uregulowana, ale ze względów ekonomicznych nie za pomocą sieci 

kanalizacyjnej. Siedziba gminy podłączona jest do sieci gazowej. Istnieje techniczna 

możliwość rozbudowy sieci, co jest pozytywnym wyróżnikiem gminy. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że: 

1. Gmina Lubiewo jest najbardziej wielofunkcyjną gminą powiatu tucholskiego. 

Najważniejsze znaczenie tak w generowaniu dochodów mieszkańców, jak i dla 

kształtowania wizerunku gminy, mają: praca realizowana poza gminą, rolnictwo, 

działalności związane z leśnictwem i przetwórstwem drewna, różne formy 

przedsiębiorczość pozarolniczej oraz turystyka. Każda z wymienionych dziedzin jest 

bardzo istotna, choć pod względem źródeł utrzymania, zdecydowanie najważniejsze jest 

rolnictwo oraz praca najemna w gminie i poza jej granicami. Wyniki Powszechnego Spisu 

Rolnego 2010 potwierdzają bardzo silne uzależnienie od rolnictwa (prawie 800 

indywidualnych gospodarstw rolnych), przy jednocześnie niekorzystnej strukturze 

agrarnej (bardzo duża liczba gospodarstw, przy małej ich powierzchni oraz 

niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa; gospodarstwa są w 

zdecydowanej większości bardzo mało efektywne ekonomicznie). W obecnym kształcie 

rolnictwo nie może zapewnić tak dużej liczbie ludności godziwych warunków życia i 

wyprowadzenie nadmiaru siły roboczej z rolnictwa do działalności pozarolniczych 

pozostaje najważniejszym wyzwaniem rozwojowym w dziedzinie rozwoju 

ekonomicznego.  

2. Od wielu lat na terenie gminy znacząco poprawia się sytuacja na rynku pracy, choć w 

przypadku kobiet wciąż notuje się wskaźnik wyższy od przeciętnej i działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej kobiet są wciąż zasadne. W grupie mężczyzn w praktyce obecnie 

brak bezrobocia.  

3. Gmina wykazuje duży potencjał turystyczny – lokujący gminę wśród najważniejszych 

gmin obsługujących ruch pobytowy. Niestety nie przekłada się to na liczbę miejsc pracy 

(liczba mieszkańców zaangażowanych w obsługę ruchu pozostaje relatywnie niewielka). 

Co ważne – gmina leży w obszarze o znakomitej renomie dla turystyki, powszechnie 

znanym nie tylko w województwie 

4. Gmina wykazuje niskie wskaźniki przedsiębiorczości, ale jeśli uwzględni się sytuację na 

rynku pracy, nie jest to obecnie problem rozwojowy w kategoriach źródeł utrzymania 

(choć oczywiście obniża dochody budżetu gminy). Słabo funkcjonujący transport 

publiczny ogranicza możliwość wyjazdów do pracy – zmusza do korzystania z transportu 

indywidualnego. 

5. W sferze społecznej coraz bardziej zaznacza się kwestia wzrostu liczby i udziału ludności 

starszej. Uwzględniając stosunkowo dobrą sytuację na rynku pracy i poprawiającą się 

sytuację ekonomiczną rodzin, zagadnienie to należy obecnie traktować jako 

najważniejszy problem rozwoju gminy, ze względu na brak oferty atrakcyjnego spędzania 

wolnego czasu przez tę grupę (istnieje ryzyko wykluczenia społecznego ze względu na 

brak oferty). W kwestii sytuacji ekonomicznej wciąż zwraca się uwagę na 

niesatysfakcjonujący poziom dochodów wielu gospodarstw domowych, czego 

wymiernym wskaźnikiem jest wciąż wysoki udział dzieci i młodzieży, na która pobierane 

są zasiłki rodzinne ze względów ekonomicznych. Dobra sytuacja na rynku pracy nie 

przekłada się więc wciąż na zamożność społeczeństwa. 
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2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gminy. 
Potencjał oraz specyfika gminy na tle powiatu i województwa 

Niniejszy rozdział Lubiewo ma na celu pokazanie uwarunkowań rozwoju społecznego gminy 

na szerszym tle systemów społeczno-gospodarczych powiatu tucholskiego oraz 

województwa kujawsko-pomorskiego, w których to systemach gmina funkcjonuje i maja one 

wpływ na szeroko rozumiany rozwój gminy. Szereg uwarunkowań stanowi swoiste tło dla 

rozwoju społecznego – pomimo, że nie wpływają bezpośrednio na zagadnienia polityki 

społecznej, to ograniczają lub zwiększają ryzyko pojawiania się problemów, będących już 

przedmiotem interwencji w ramach polityki społecznej. Tym samym, znając kontekst 

rozwojowy gminy – stan jej rozwoju społecznego i czynników sprzyjających temu rozwojowi, 

można z jednej strony przewidywać wystąpienie określonych problemów społecznych, ale 

jednocześnie można im zapobiegać lub łagodzić poprzez odziaływanie pośrednie - na 

zagadnienia powiązane. Przeprowadzona analiza dotyczy wybranych zagadnień 

wpływających na sytuację społeczną, w tym problemy społeczne gminny i została wykonana 

w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, najczęściej za rok 2019, ale w 

niektórych aspektach także w dynamicznym ujęciu kilku ostatnich lat (okres porównawczy 

wybrano albo ze względu na jego adekwatność dla wykonywanych analiz albo ze względu 

na dostępność danych). Należy podkreślić, że dostępność danych w systemie statystyki 

publicznej jest w wielu przypadkach ograniczona. Główny Urząd Statystyczny nie publikuje 

danych w ujęciu gminnym m.in. o wykształceniu mieszkańców i źródłach ich utrzymania, a 

dane z zakresu opieki zdrowotnej i działalności kulturalnej dotyczą jedynie wybranych cech. 

Braki w systemie statystyki publicznej skłoniły do bazowania w kilku przypadkach na 

wskaźnikach opisujących ogólny stan rozwoju powiatu tucholskiego, umożliwiających 

wychwycenie pewnych ogólnych trendów rozwojowych, zwłaszcza jeśli są specyficzne dla 

mieszkańców powiatu.  

Gmina Lubiewo pod względem liczby mieszkańców należy do kategorii typowych gmin 

wiejskich. Wprawdzie zajmuje dopiero 87 lokatę wśród 144 gmin województwa, ale należy 

pamiętać, że znaczną część gmin stanowią gminy miejskie i miejsko-wiejskie liczące 

znacznie większą liczbę mieszkańców. Jeśli uwzględni się tylko obszary wiejskie, które w 

województwie kujawsko-pomorskim stanowią 92 gminy wiejskie oraz 35 wiejskich części 

gmin miejsko-wiejskich, to wśród 127 takich jednostek, gmina Lubiewo lokuje się na 56. 

pozycji (wśród 92 gmin wiejskich zajmuje pozycję 40.). Podobną klasę wielkościową 

reprezentują sąsiednie gminy powiatu tucholskiego i świeckiego – Bukowiec, Cekcyn, 

Gostycyn, Osie, Śliwice.  

Gmina wyróżnia się natomiast pozytywnym trendem w zakresie zmian liczby ludności. 

Zagadnienie to zbadano poprzez porównanie stanu z lat 2010 i 2019. Generalną tendencją 

w przypadku większości gmin jest niewielki spadek, lub co najwyżej utrzymywanie zbliżonej 

liczby mieszkańców (stagnowanie jej liczby). Przyrosty notuje się przede wszystkim w 

obszarach podmiejskich – gdzie notuje się migracje z miast i one są podstawą wzrostu liczby 

mieszkańców. Lubiewo należy do bardzo nielicznych gmin niemających charakteru 

podmiejskiego, gdzie zauważa się niewielki przyrost liczby ludności. Jest to zresztą cecha 

rejonu, w którym gmina leży – bo podobne pozytywne tendencje wykazują także niektóre 

sąsiednie gminy.  
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Struktura płci i wieku w gminie 

grupa 
wiekowa 

ogółem mężczyźni kobiety 
wskaźnik 

feminizacji 

przewaga 
liczby 
kobiet 

przewaga 
liczby 

mężczyzn 

ogółem 5 981 3 049 2 932 96  117 

0-4 342 177 165 93  12 

5-9 380 209 171 82  38 

10-14 370 200 170 85  30 

15-19 309 173 136 79  37 

20-24 443 220 223 101 3  

25-29 444 238 206 87  32 

30-34 413 216 197 91  19 

35-39 460 240 220 92  20 

40-44 445 228 217 95  11 

45-49 395 195 200 103 5  

50-54 356 187 169 90  18 

55-59 320 176 144 82  32 

60-64 412 198 214 108 16  

65-69 348 183 165 90  18 

70-74 231 100 131 131 31  

75-79 123 49 74 151 25  

80-84 101 39 62 159 23  

85 i więcej 89 21 68 324 47  
       

0-14 1 092 586 506 86  80 

15-39 2 069 1 087 982 90  105 

60 i więcej 1 304 590 714 121 124  

70 i więcej 544 209 335 160 126  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Gmina cechuje się natomiast niewielką gęstością zaludnienia. Przy średniej wojewódzkiej 

dla obszarów wiejskich równej 50 osób na 1 km kw., w gminie wskaźnik ten wynosi 37 i tylko 

15 gmin notuje niższą wartość. Niska gęstość zaludnienia jest czynnikiem ograniczającym 

możliwości rozwojowe – przede wszystkim obniża popyt na świadczone usługi i handel 

(niższa siła nabywcza generowana na określonej powierzchni) oraz podnosi koszty 

realizacji wszelkiego rodzaju zadań własnych, bo ich efektywność ekonomiczna jest 
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znacznie niższa (korzysta z nich mniejsza liczba ludności, a koszty części zadań zależne 

są od powierzchni gminy, a nie jej liczby mieszkańców). W przypadku gminy Lubiewo 

wskaźnik ten nie jest do końca miarodajny, bowiem znaczna jej część jest zalesiona, a więc 

obszary rzeczywiście zamieszkiwane cechują się wyższą gęstością, ale nie oznacza to, że 

obszary zalesione nie generują kosztów w zakresie realizacji zadań własnych i nie obniżają 

konkurencyjności gospodarki związanej z lokalnym popytem. Warto zauważyć, że także 

sąsiednie gminy dotyka ten sam problem niskiej gęstości bezwzględnej i dużego wskaźnika 

lesistości.  

Podstawowe parametry dotyczące ruchu naturalnego oraz struktur ludności w gminie przedstawiono w 
tabelach poniżej, a niektóre charakterystyczne wskaźniki porównano z innymi gminami na załącznikach 
graficznych. 

Struktura wieku w ujęciu grup ekonomicznych w gminie 
Grupa 
ekonomiczna 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Liczba 

wiek 
przedprodukcyjny 1 747 1 718 1 629 1 571 1 464 1 458 1 431 1 408 1 383 1 329 1 291 1 257 1 261 

wiek produkcyjny 3 230 3 294 3 218 3 267 3 417 3 491 3 517 3 555 3 616 3 690 3 658 3 648 3 614 

wiek 
poprodukcyjny 803 795 768 774 771 777 790 818 841 881 958 1 039 1 106 

Udział (%) 

wiek 
przedprodukcyjny 30,2 29,6 29,0 28,0 25,9 25,5 24,9 24,4 23,7 22,5 21,9 21,1 21,1 

wiek produkcyjny 55,9 56,7 57,3 58,2 60,5 61,0 61,3 61,5 61,9 62,5 61,9 61,4 60,4 

wiek 
poprodukcyjny 13,9 13,7 13,7 13,8 13,6 13,6 13,8 14,1 14,4 14,9 16,2 17,5 18,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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2.1. Sytuacja demograficzna 

 
 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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Zawierane małżeństwa – liczby i wskaźniki 

parametr 
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liczba zawieranych 
małżeństw w gminie 
Lubiewo 

40 29 47 28 57 44 42 28 33 35 26 33 22 31 37 40 27 

wskaźnik na 1000 
mieszkańców dla o.w. 
województwa 

5,3 5,2 5,9 6,4 7,2 7,5 6,9 6,1 5,7 5,6 5,0 5,2 5,2 5,2 5,0 5,1 4,6 

wskaźnik na 1000 
mieszkańców dla 
gminy Lubiewo 

7,0 5,1 8,2 4,9 9,9 7,6 7,2 4,8 5,7 6,0 4,4 5,6 3,7 5,2 6,3 6,7 4,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Ruch naturalny - wartości 
parametr 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

urodzenia 64 76 57 69 82 65 82 68 67 64 96 61 70 63 76 73 

zgony 54 56 58 58 46 53 49 57 57 59 48 42 56 61 60 50 

przyrost naturalny 10 20 -1 11 36 12 33 11 10 5 48 19 14 2 16 23 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Ruch naturalny - wskaźniki 
wskaźnik 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

urodzenia 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla o.w. województwa 

11,29 11,12 11,62 12,76 11,94 11,23 10,58 9,73 9,96 10,68 10,20 9,84 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla gminy Lubiewo 

11,26 13,27 9,91 14,15 14,04 11,45 16,22 10,28 11,83 10,65 12,78 12,18 

zgony 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla o.w. województwa 

9,46 9,24 9,41 9,19 9,46 9,28 8,79 9,10 9,18 9,33 10,02 9,58 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla gminy Lubiewo 

9,50 9,78 10,08 7,94 8,39 9,74 8,11 7,08 9,47 10,31 10,09 8,34 

przyrost naturalny 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla o.w. województwa 

1,83 1,88 2,21 3,57 2,48 1,95 1,79 0,64 0,78 1,35 0,18 0,25 

wskaźnik na 1000 mieszkańców 
dla gminy Lubiewo 

1,76 3,49 -0,17 6,21 5,65 1,71 8,11 3,20 2,37 0,34 2,69 3,84 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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Ruch migracyjny w gminie  

parametr 
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zameldowania ogółem 
(bez zagranicznych) 58 35 66 64 43 43 51 59 61 50 58 68 62 57 

zameldowania z miast 31 20 31 25 25 20 32 33 23 23 32 29 24 33 

zameldowania ze wsi 27 15 35 39 18 23 19 26 38 27 26 39 38 24 

wymeldowania ogółem 
(bez zagranicznych) 68 57 72 64 62 57 61 49 55 50 51 50 57 90 

wymeldowania do 
miast 31 33 47 35 34 34 34 33 25 29 23 20 36 35 

wymeldowania na 
wieś 37 24 25 29 28 23 27 16 30 21 28 30 21 55 

saldo ogółem (bez 
migracji 
zagranicznych) -10 -22 -6 0 -19 -14 -10 10 6 0 7 18 5 -33 

saldo z miastami 0 -13 -16 -10 -9 -14 -2 0 -2 -6 9 9 -12 -2 

saldo z obszarami 
wiejskimi -10 -9 10 10 -10 0 -8 10 8 6 -2 9 17 -31 

udział zameldowań z 
miast (%) 53,4 57,1 47,0 39,1 58,1 46,5 62,7 55,9 37,7 46,0 55,2 42,6 38,7 57,9 

udział wymeldowań do 
miast (%) 45,6 57,9 65,3 54,7 54,8 59,6 55,7 67,3 45,5 58,0 45,1 40,0 63,2 38,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Warto zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, istotne dla programowania rozwoju 

gminy na kolejne lata, zwłaszcza w kontekście programowania rozwoju społecznego: 

• W strukturze wieku bardzo liczne są grupy 60-64 oraz 65-69 lat (są to osoby 

urodzone pomiędzy rokiem 1950 a 1960) – znacznie liczniejsze, niż grupy: 70-74, a 

zwłaszcza 75-79. Nawet uwzględniając podwyższoną umieralność w tych 

przedziałach wiekowych, oznacza to, że w kolejnych latach znacznie przybędzie 

ludności w bardzo zaawansowanym wieku – powyżej 70, a także powyżej 75 roku 

życia. 

• W ujęciu 5-letnich grup wieku, obecnie najbardziej liczna jest grupa 35-39, licząca 

460 osób, ale bardzo zbliżone liczebnie są kolejne: 40-44, 25-29 oraz 20-24 – liczą 

ponad 440 osób każda. 

• W strukturze wieku wyróżnia się bardzo nieliczna grupa 15-19 lat, ale także grupa 

dzieci najmłodszych 0-4 lata, tylko nieznacznie liczniejsza. Lata gdy te osoby rodziły 

się (2000-05 oraz 2015-2020) pokazują okresy największych dotąd kryzysów 

urodzeń w gminie. Liczba osób w poszczególnych grupach wiekowych jest 

informacją ważną dla planowania rozwoju usług publicznych na terenie gminy, bo w 

praktyce niemal każda z grup wiekowych charakteryzuje się zapotrzebowaniem na 

odmienny zakres usług (liczebność ta pokazuję więc orientacyjna skalę 

zapotrzebowania). Znajomość liczebności poszczególnych grup wiekowych, przy 

niewielkiej (w gminie) skali ruchów migracyjnych, pozwala także prognozować 

zapotrzebowanie na konkretne usługi także w kolejnych latach. Ponieważ gmina 

Lubiewo należy do gmin o typowej liczbie mieszkańców i nie wykazuje specyficznych, 

indywidualnych cech w zakresie struktury wieku – bezwzględne liczby mieszkańców 

w poszczególnych grupach są tu podobne, jak w wielu innych gminach (co dobrze 

ilustrują załączniki mapowe). Pozwala to programować rozwój społeczny także z 

uwzględnieniem doświadczeń innych gmin o podobnej skali popytu. Warto tu 

szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że liczba osób starszych oraz osób w bardzo 
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zaawansowanym wieku jest w gminie na tle innych gmin – wciąż bardzo niewielka. 

Pod tym względem gmina Lubiewo należy do kategorii gmin o najniższej liczbie – w 

kolejnych latach wartości te będą się szybko zwiększać. Skala potrzeb dotyczących 

najstarszych grup wiekowych jest więc obecnie wciąż relatywnie bardzo niska, ale 

będzie się zwiększać.  

• W strukturze płci widoczny jest dosyć typowy dla obszarów wiejskich niedobór kobiet. 

Ogólny wskaźnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, 

wynosi 96 (przewaga liczby mężczyzn wynosi 117 osób), ale należy podkreślić 

bardzo niekorzystny fakt silniejszego niedoboru kobiet w młodszych rocznikach, co 

powodować będzie problemy w nawiązywaniu związków i rozmnażaniu się. W grupie 

najsilniej odpowiedzianej za reprodukcje ludności (15-39 lat) wskaźnik feminizacji 

wynosi tylko 90. Przewaga kobiet uwidacznia się w starszych grupach wiekowych i 

jest powodowana przeciętnie krótszym trwaniem życia mężczyzn (w grupie 70 i 

więcej lat, wskaźnik wynosi 160). 

• Gmina notuje dodatnie wartości przyrostu naturalnego – chociaż są one relatywnie 

niewielkie oraz zróżnicowane wartości salda migracji. Saldo sumaryczne dla 

wielolecia jest ujemne, choć liczne są lata, gdy saldo przyjmuje nieznaczne wartości 

dodatnie. Na uwagę zasługuje bardzo korzystny na tle województwa przebieg 

wskaźnika urodzeń. Korzystniejszy od średniej jest także wskaźnik zawieranych 

małżeństw.  

• Porównanie udziałów ekonomicznych grup ludności wskazuje, że społeczność gminy 

jest wyraźnie młodsza od średniej dla obszarów wiejskich województwa. Udział grupy 

przedprodukcyjnej jest wyraźnie wyższy, a poprodukcyjnej – znacznie niższy, niż 

przeciętnie na obszarach wiejskich województwa. Warto zauważyć, że jest o sytuacja 

trwała – także dane za lata wcześniejsze potwierdzają tę prawidłowość. Dane te 

wskazują, że proces starzenia ludności, postępuje w gminie nieco wolniej, niż 

przeciętnie (jest opóźniony w stosunku do większości gmin).  
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2.2. Rynek pracy i przedsiębiorczość 

Gmina cechuje się dosyć niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Wskaźnik liczby 

podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców, wynosił w roku 

2019 – 67 i był wyraźnie niższy od średniej wojewódzkiej równej 98 (gmina zajmowała 107. 

pozycję wśród 144 gmin) i od średniej dla obszarów wiejskich województwa, równej 80. 

Wskaźnik ten jest także niższy, niż w większości gmin powiatu tucholskiego.  

Na uwagę zasługuje fakt, że stan przedsiębiorczości w gminie uległ poprawie w ostatnich 

latach. W 2019 roku w gminie zarejestrowanych było 398 podmiotów, w 2018 – 368, ale we 

wcześniejszych latach – około 350-360. Struktura branżowa działających w gminie 

podmiotów jest zbliżona do średniej dla województwa, z jednym istotnym wyjątkiem – 

polegającym na wyraźnie mniejszym udziale podmiotów handlowo-usługowych. Podczas 

gdy średnio stanowią one ponad 22% ogółu, to w gminie niecałe 18%. Wyższy jest 

natomiast udział podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (ponad 14% 

ogółu, przy średniej 10%). Podobnie jak przeciętnie na obszarach wiejskich województwa, 

duże znaczenie w strukturze branżowej mają podmioty działające w budownictwie oraz 

transporcie. 

W strukturze wielkościowej dominują mikroprzedsiębiorstwa – podmiotów zatrudniających 

do 9 osób jest aż 383 (spośród 398), 12 stanowią podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób 

(firmy małe), a tylko 1 podmiot lokuje się w klasie zatrudnienia podmiotów średnich (od 50 

do 249 zatrudnionych), podobnie 1 w klasie podmiotów dużych, liczących ponad 250 

zatrudnionych. Taka struktura wielkościowa jest całkowicie typowa.  

Spośród zarejestrowanych 398 podmiotów, 325 to podmioty osób fizycznych. Największa 

ich liczba (65) reprezentuje sekcję F oraz sekcję G (63), następnie C (54 podmioty). 

Wskaźnik stanu rozwoju przedsiębiorczości osób fizycznych wynosi 9,0/100 osób w wieku 

produkcyjnym, a więc jest raczej niski. Warto zauważyć, że ten wskaźnik jest jedną z miar 

stanu rozwoju społecznego – świadczy nie tylko o przedsiębiorczości i zaradności 

mieszkańców, ale także ich umiejętnościach w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczych.  

Struktura zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych (2019 rok) 

Sekcja Opis rodzaju działalności 

Liczba 
podmiotów 

zarejestrowanych 
w gminie 

% ogółu 
zarejestrowanych 

w gminie 

% ogółu 
zarejestrowanych 

na obszarach 
wiejskich 

województwa 

ogółem podmioty gospodarcze ogółem 398 100,0 100 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23 5,8 4,6 

B górnictwo i wydobywanie 0 0,0 0,2 

C przetwórstwo przemysłowe 56 14,1 10,4 

D 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

2 0,5 0,3 

E 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

3 0,8 0,5 

F budownictwo 67 16,8 17,4 

G 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
70 17,6 22,2 

H transport i gospodarka magazynowa 26 6,5 7,4 

I 
działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
17 4,3 2,2 

J informacja i komunikacja 7 1,8 1,6 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 2,3 2,2 

L 
działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
3 0,8 2,4 
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M 
działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
20 5,0 6,2 

N 
działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
9 2,3 3 

O 
administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
11 2,8 1,3 

P edukacja 9 2,3 2,8 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 4,3 5,5 

R 
działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 
12 3,0 1,9 

S i T 

pozostała działalność usługowa oraz 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

35 8,8 7,4 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,0 0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Wg niepełnych danych 1  (nie uwzględniają dużych podmiotów) za rok 2018, poziom 

wynagrodzeń w gminie (szacowany na podstawie podstawy wymiaru składek) jest zbliżony 

do średniej wojewódzkiej (około 98%), przy czym wyraźnie lepsze wynagrodzenia osiągają 

osoby samozatrudnione (nawet do 120% średniej), podczas gdy większość pracowników 

najemnych osiąga około 90% średniej wojewódzkiej. O sytuacji materialnej mieszkańców 

gminy pośrednio świadczą także dochody budżetu wynikające z udziału w podatku PIT 

(którego część trafia do budżetów gmin – miejsc zamieszkania płatników tego podatku). Pod 

tym względem gmina Lubiewo należy do obszarów o relatywnie dobrym wskaźniku, wynosi 

on 718 zł na 1 mieszkańca, co lokuje gminę na 49 pozycji wśród 144 gmin województwa 

(wyraźnie największe wartości osiągają gminy podmiejskie). W 2019 roku z tego tytułu do 

budżetu gminy Lubiewo trafiło prawie 4,3 mln zł.  

Rynek pracy w gminie jest w dużym stopniu uzależniony od wyjazdów do pracy. Wg danych 

za rok 2016 (a więc w dużo gorszej od obecnej sytuacji na rynku pracy – należy zakładać, 

że obecnie skala wyjazdów do pracy może być wyższa), znacznie ponad 300 mieszkańców 

gminy pracowało poza jej granicami. Aż 161 dojeżdżało do pracy do miasta Tuchola, 85 do 

Bydgoszczy a 71 do gminy Cekcyn, kilkanaście do miasta Świecie a 11 do gminy Bukowiec. 

Warto zauważyć, że jednocześnie ponad 250 osób pracowało na terenie gminy – 

największa ich liczba dojeżdżała z gminy Cekcyn (101), z miasta Tuchola (ponad 80), a 

dodatkowo z miejscowości wiejskich gminy Tuchola (25), po kilkanaście osób dojeżdżało z 

sąsiednich gmin: Gostycyn, Lniano, Świekatowo.  

W ostatnim okresie gmina Lubiewo cechuje się bardzo korzystną sytuacją na rynku pracy. 

W końcu 2019 roku zarejestrowano 176 osób bezrobotnych z terenu gminy. Jest to 

dwukrotnie mniej, niż w 2014 roku. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety – 109 osób, 

przy 67 mężczyznach. Bezrobotni w wieku do 25 lat to 32 osoby (w 2014 – 101, a w 2013 - 

136), a bezrobotni powyżej 50 roku życia – 37. Bezrobotni długotrwale – 101 osób (ponad 

57% ogółu). Struktury te są typowe – z wyjątkiem nieco wyższego udziału bezrobotnych 

najmłodszych – zazwyczaj bezrobotni w wieku do 25 lat stanowią do 15% ogółu, aczkolwiek 

przy tak małych wartościach bezwzględnych, różnica ta nie ma praktycznego znaczenia.     

W końcu 2019 roku wskaźnik liczby bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosił 

dla gminy Lubiewo ogółem 4,9%, przy średniej wojewódzkiej równej 5,1%, a średniej dla 

obszarów wiejskich – 5,8%. Wskaźnik dla kobiet wynosił 6,7% a dla mężczyzn – 3,4%. Są 

to wskaźniki bardzo korzystne. Wskaźnik ogólny lokował gminę na 41. pozycji wśród gmin 

województwa, wskaźnik dla mężczyzn – na 49., a wskaźnik dla kobiet – na 40.  

 
1 „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Lubiewo i jego otoczenie w 2018 r.”, raport z projektu 
Regiogmina 
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2.3. Świadczenia z pomocy społecznej 

Jednym z wymiernych wskaźników sytuacji materialnej mieszkańców gminy, jest zasięg 

(skala) udzielanej w gminie pomocy społecznej – to znaczy udział mieszkańców, których 

sytuacja materialna zależna jest od świadczeń społecznych. System świadczeń 

społecznych w dużej mierze opiera się na kryterium dochodowym co oznacza, że skala 

udzielanej pomocy pozwala stosunkowo wiarygodnie szacować poziom rozwoju gmin, 

mierzony dochodami ich mieszkańców. Warto zauważyć, że w tym zakresie w województwie 

kujawsko-pomorskim obserwuje się stosunkowo utrwalony podział na część podmiejską 

Bydgoszczy i Torunia – związaną z ośrodkami stołecznymi, gdzie skala udzielanych 

świadczeń społecznych jest reaktywnie niewielka (są to obszary o zawsze niskim 

bezrobociu i stosunkowo dużej liczbie pracodawców oferujących korzystne wynagrodzenia), 

część wschodnia o tradycyjnie bardzo wysokiej skali udzielanych świadczeń (są to rejony 

wysokiego bezrobocia, mniejszej liczby pracodawców, niższych kwalifikacji i poziomu 

wykształcenia), część centralna i zachodnia wykazująca wartości pośrednie – są to obszary 

generalnie niższego bezrobocia, ale o zróżnicowanym profilu społecznym. Sytuacja 

materialna jest tu korzystniejsza ze względu na większą łatwość znalezienia zatrudnienia, 

ale w niektórych rejonach jest ona także wiązana z większą zaradnością mieszkańców 

(większa przedsiębiorczość, lepsze kwalifikacje, większa skłonność do poszukiwania 

zatrudnienia). Do tej ostatniej, najliczniejszej grupy gmin, zalicza się gmina Lubiewo, która 

pod wieloma względami wykazuje wskaźniki porównywalne z sąsiednimi gminami w 

powiecie tucholskim i świeckim, aczkolwiek w stosunku do sąsiednich gmin powiatu 

świeckiego cechuje się wyraźnie gorszą dostępnością kolejową do Bydgoszczy, co wpływa 

na możliwość dojazdów do pracy. 
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Najbardziej ogólną, a zarazem najbardziej wiarygodną miarą skali korzystających z pomocy 

społecznej jest liczba gospodarstw domowych oraz osób żyjących w tych gospodarstwach, 

które są tą pomocą objęte.  

W tabeli przedstawiono liczbę gospodarstw domowych oraz osób korzystających z pomocy 

społecznej. Pierwsze z wskazanych danych, zawierają rzeczywistą liczbę gospodarstw 

domowych, które w danym roku skorzystały ze świadczeń środowiskowej pomocy 

społecznej. Każde gospodarstwo domowe zostało ujęte tylko raz, bez względu na rodzaj i 

liczbę otrzymanych świadczeń oraz niezależnie od tego czy w gospodarstwie 

wieloosobowym świadczenie otrzymała jedna, czy więcej osób. Gospodarstwo domowe 

korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, to takie, które otrzymało pomoc 

pieniężną, rzeczową lub w formie usług za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z. późn. zm. (tekst jednolity 

D.U. z 29 czerwca 2016 r. Poz. 930). Warunkiem przyznania pomocy jest zaistnienie 

jednego z problemów wymienionych w artykule 7 ustawy. W przypadku świadczeń 

pieniężnych podstawowym warunkiem ich przyznania jest kryterium dochodowe. Drugi z 

przedstawianych parametrów, to dane na temat liczby osób, członków gospodarstw 

domowych oraz osób bezdomnych, które w danym roku skorzystały z jakichkolwiek 

świadczeń środowiskowej pomocy społecznej, zamiennie określonych jako beneficjenci 

środowiskowej pomocy społecznej. Każda osoba została ujęta tylko raz, bez względu na 

rodzaj i częstotliwość otrzymanych świadczeń. Zbiorowość obejmuje zarówno 

świadczeniobiorców, czyli osoby, na które była wystawiona decyzja przyznająca 

świadczenie jak również członków ich rodzin z którymi pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

Gospodarstwa domowe i osoby korzystające z pomocy społecznej w gminie Lubiewo 
parametr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gospodarstwa domowe 

Ogółem 312 266 270 231 263 260 242 236 240 191 162 

poniżej kryterium dochodowego 189 155 151 170 180 168 163 131 115 95 75 

powyżej kryterium dochodowego 123 111 119 61 83 92 79 105 125 96 87 

Osoby 

Ogółem 1 158 1 033 1 018 880 997 980 903 855 849 652 520 

poniżej kryterium dochodowego 701 569 539 636 667 616 600 447 391 288 223 

powyżej kryterium dochodowego 457 464 479 244 330 364 303 408 458 364 297 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Uwagę zwraca malejąca liczba korzystających, zwłaszcza z grupy gospodarstw/osób 

znajdujących się poniżej kryterium dochodowego. Są to gospodarstwa/osoby, które 

poprawiając sytuacje materialną, tracą prawo do korzystania z pomocy. Zmniejszanie się 

tej grupy świadczy więc o poprawie sytuacji materialnej ludności. Grupa przekraczająca 

kryterium dochodowe najczęściej charakteryzuje się większą trwałością przyczyn udzielania 

tej pomocy, a więc zmiany jej liczebności nie są w tak dużym stopniu zależne od sytuacji 

materialnej, choć ten wskaźnik także się zmniejsza.  

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej, to udział beneficjentów 

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem. Pod tym względem, na tle 

województwa kujawsko-pomorskiego, gmina wykazuje wskaźnik gorszy (wyższy) od 

średniej (w gminie jest to 8,7%, podczas gdy średnio w województwie 6,6%, a średnio na 

obszarach wiejskich województwa – 8,1%). W 2019 roku 54 gminy notowały wskaźnik 

wyższy. Trzeba jednak podkreślić znaczący spadek wskaźnika w gminie – jeszcze do roku 
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2017 był on o kilkadziesiąt procent wyższy, niż obecnie (w roku 2013 – niemal dwukrotnie). 

W powiecie tucholskim w roku 2019, gorsze wskaźniki notowały gminy Kęsowo oraz Śliwice.  

Należy także odnotować fakt, że w grupie beneficjentów znajdujących się poniżej kryterium 

dochodowego, w 2019 roku gmina Lubiewo po raz pierwszy uzyskała wskaźnik 

korzystniejszy, niż przeciętna wartość wojewódzka (3,7% wobec 3,9%) 

Wskaźnik beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej (na 10 tys. ludności) 
parametr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

średnia dla 
województwa 1 232 1 155 1 089 1 100 1 148 1 054 966 883 802 723 659 

średnia dla obszarów 
wiejskich województwa b.d. b.d. 1 473 1 476 1 522 1 390 1 265 1 139 1 017 908 809 

Lubiewo 1 994 1 769 1 750 1 503 1 700 1 656 1 522 1 445 1 435 1 097 867 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

O poprawie sytuacji materialnej rodzin w gminie w ostatnich latach świadczy także malejący 

udział dzieci, na które pobierany jest zasiłek rodzinny. Obserwuje się tu znaczne redukcje 

wskaźnika. W 2019 roku zagadnienie to dotyczyło nieco ponad 42% dzieci w wieku do lat 

17, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej udział ten przekraczał połowę. Trzeba jednak 

zauważyć, że na tle średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego, jest to wskaźnik 

znacznie wyższy, tak jak w poprzednich latach - gmina notuje wskaźnik wyższy od 

przeciętnego o 30-50%. Spośród 144 gmin województwa, tylko 30 notuje wyższy wskaźnik, 

niż gmina Lubiewo, wśród tylko jedna gmina powiatu tucholskiego (Śliwice). 

W lipcu 2019 roku zmieniono zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w ramach 

programu „Rodzina 500+”. Dotąd świadczenie przysługiwało na każde drugie i kolejne 

dziecko, bez dodatkowych warunków, a rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie 

także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w 

przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Zmiana dokonana w 

lipcu 2019 roku wprowadziła możliwość uzyskiwania świadczenia na pierwsze dziecko bez 

kryterium dochodowego. W pierwszej połowie 2019 roku na terenie gminy ze świadczenia 

korzystało 465 rodzin, a świadczenie pobierano na 808 dzieci. Od połowy roku świadczenie 

było pobierane na 1156 dzieci. W 2019 mieszkańcy gminy pobrali świadczenia w ramach 

programu „Rodzina 500+” w łącznej wysokości 6,0 mln zł, w 2018 roku – 5,0 mln, a w roku 

2017 – 5,4 mln. 

Rodziny i dzieci objęte zasiłkiem rodzinnym 
parametr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne 
na dzieci 470 524 475 433 404 364 353 337 351 327 289 250 

dzieci, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny - ogółem 1 034 957 913 869 811 731 711 682 714 673 638 578 

dzieci w wieku do lat 17, na które 
rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 954 885 840 785 732 664 656 626 652 619 596 534 

udział dzieci w wieku do lat 17, na 
które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w 
tym wieku - gmina Lubiewo 66,5 61,6 59,6 56,8 53,1 49,4 48,9 47,6 50,9 49,6 47,2 42,1 

udział dzieci w wieku do lat 17, na 
które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w 
tym wieku - województwo kujawsko-
pomorskie 50,9 45,8 41,9 39,4 36,2 34,1 31,9 30,4 33,0 33,1 33,1 30,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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2.4. Edukacja i opieka nad dziećmi do lat 3 

Od 2018 roku na terenie gminy realizowana jest opieka żłobkowa. Jest to usługa wciąż słabo 

dostępna, zwłaszcza na obszarach wiejskich – warto podkreślić, że w 2020 spośród 144 

gmin województwa, była realizowana tylko w 60 (choć akurat powiat tucholski stanowi 

wyjątek – bo w każdej z gmin jest dostępna).  

Żłobek w Bysławiu zapewnia opiekę 20 dzieci co daje wskaźnik obsługi na poziomie 99/1000 

dzieci w wieku 0-3 lat (czyli prawie 10% - jest to wartość przeciętna, bo najczęściej gminy, 

które oferują opiekę dla dzieci w tym wieku, notują wskaźnik na poziomie od kilku do 

kilkunastu procent).  

W ostatnich latach gmina notuje rosnący i obiektywnie dosyć wysoki wskaźnik odsetka 

dzieci w wieku 3-5 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym. W roku 2019 wynosił on 

prawie 78% (i poza gminą Tuchola w tym konkretnym roku był najwyższy w powiecie – 

jednak także w poprzednich latach gmina wyróżniała się na tle powiatu a warto podkreślić 

że wskaźniki w powiecie tucholskim są korzystne na tle pozostałej części województwa). 

Warto zauważyć, że w wielu gminach (zwłaszcza miejskich) powszechne jest dowożenie 

dzieci do przedszkoli dzieci spoza gminy (wskutek czego liczba dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym przewyższa liczbę dzieci w tym wieku w danej gminie, a więc 

wskaźnik przekracza 100%), jednak w przypadku gmin o takim charakterze jak Lubiewo, 

prawdopodobnie liczba dzieci dowożonych z gmin sąsiednich jest bardzo mała – więc tak 

wysoki wskaźnik wynika z licznego uczestnictwa dzieci z terenu gminy w wychowaniu 

przedszkolnym. Jednak należy zauważyć, że na 1 miejsce wychowania przedszkolnego w 

gminie przypada 1,16 dzieci w wieku uczęszczania do przedszkoli. Jest to wprawdzie jeden 

z korzystniejszych wyników na tle gmin wiejskich ale oznacza, że miejsc tych nie wystarcza 

dla wszystkich.  
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Jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju gminy w sferze społecznej, jest zapewnienie 

wysokiego poziomu kształcenia w placówkach szkolnych. Pewną obiektywną jego miarą jest 

system zobiektywizowanych egzaminów, które do niedawna były dokonywane na 

zakończenie kształcenia w 6-klasowej szkole podstawowej i w 3-letnim gimnazjum, a od 

roku 2019 – w 8-klasowej szkole podstawowej. Gmina Lubiewo osiąga wskaźniki 

niekorzystne. I tak na przykład uśrednione wyniki egzaminu gimnazjalnego za lata 2016-

2018 z matematyki lokowały gminę Lubiewo nieco poniżej średniej wartości krajowej. W 

powiecie tucholskim wyraźnie wyższy był wskaźnik dla gminy Cekcyn, podobny w gminie 

Gostycyn, a pozostałe gminy notowały wartości gorsze. Uśrednione wyniki egzaminu 

gimnazjalnego za lata 2016-2018 z języka angielskiego lokowały gminę Lubiewo już 

znacznie poniżej średniej krajowej i w gronie słabszych gmin powiatu tucholskiego (i 

północno-zachodniej części województwa w ogóle). Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 

roku z języka polskiego oraz języka angielskiego lokowały gminę Lubiewo wśród 

najsłabszych gmin województwa. Także egzamin z matematyki wypadł znacznie poniżej 

średniej krajowej (a także średniej wojewódzkiej – mimo, że ta jest gorsza od średniej 

krajowej). Poprawa poziomu kształcenia w gminie jest więc jednym z ważniejszych zadań 

w sferze społecznej. 

2.5. Warunki mieszkaniowe 

Gmina Lubiewo pod wieloma względami wykazuje sytuację mieszkaniową typową dla 

obszarów wiejskich, ale w zakresie niektórych cech odróżnia się od gmin sąsiednich oraz 

wartości przeciętnych.  

Przede wszystkim podkreślić należy, że podobnie jak na większości obszarów wiejskich, w 

gminie dominuje zabudowa jednorodzinna. W roku 2019 w gminie znajdowało się 1555 

budynków mieszkalnych (dla porównania w 2010 – 1403) oraz 1694 mieszkania (w 2010 – 

1556). Oznacza to, że przeciętnie w budynku mieszkalnym znajdują się tylko 1,1 mieszkania 

(co lokuje gminę na 11. pozycji wśród 144 gmin województwa pod względem znaczenia 

budownictwa jednorodzinnego; warto w tym miejscu zauważyć, że nawet w największych 

miastach, gdzie bardzo liczba jest zabudowa wielorodzinna, wskaźnik ten wynosi około 6-

7). 

W 2019 roku sytuację mieszkaniową gminy opisywały następujące wskaźniki: 

• Liczba mieszkań: 1694 

• Liczba izb w mieszkaniach: 8204 

• Powierzchnia użytkowa mieszkań: 155 067 m2 

• Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań: 91,5 m2 

• Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 25,9 m2 

• Przeciętna liczba izb w mieszkaniu: 3,5 

• Przeciętna liczba osób w mieszkaniu: 0,7 

• Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców: 283,2 

 

Porównanie powyższych wskaźników do wartości średnich w województwie, prowadzi do 

ciekawych wniosków: gmina cechuje się stosunkowo dużymi mieszkaniami – pod względem 

przeciętnej powierzchni mieszkania zajmuje 2. lokatę w powiecie oraz 33. w województwie, 

a pod względem liczby izb w mieszkaniu – 3. lokatę w województwie i 1. w powiecie. 

Jednocześnie jednak pod względem liczby mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców 

zajmuje odległe lokaty (mieszkania na 1000 mieszkańców – dopiero 119. pozycja, przy 
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średnim wskaźniku dla obszarów wiejskich województwa wynoszącym prawie 295 w gminie 

wynosi on nieco ponad 283). Dlatego też wskaźnik przeciętnej liczby osób przypadających 

na 1 mieszkanie (powiązany ze wskaźnikiem poprzednim) lokuje gminę w czołówce, ale 

trzeba też przyznać, że ze względu na dużą liczbę izb, wskaźnik obciążenia izb nie jest 

wysoki.  

 

Pomiędzy rokiem 2010, a 2019 na terenie gminy Lubiewo: 

• Liczba mieszkań zwiększyła się o 8,9 % 

• Liczba izb w mieszkaniach zwiększyła się o 10,0 % 

• Powierzchnia użytkowa mieszkań zwiększyła się o 11,2 % 

Wzrosty te są większe, niż wzrost liczby mieszkańców w tym okresie – jest to jednak 

sytuacja typowa, nawet wtedy, gdy mieszkańców nie przybywa, powstaje nowa zabudowa, 

ponieważ kolejne osoby lub gospodarstwa domowe usamodzielniają się. Oczywiście nie są 

to wzrosty duże na tle gmin notujących duży przyrost liczby mieszkańców, a tym samym 

zabudowy, jednak na tle 6 gmin powiatu tucholskiego, gmina Lubiewo w zakresie wszystkich 

tych cech notowała 3. pozycje. 

Z analizy zmian sytuacji mieszkaniowej wynika także inna ciekawa prawidłowość – nowo 

budowane mieszkania są coraz większe – o czym świadczy fakt, że liczba izb oraz 

powierzchnia mieszkań przyrasta w wyraźnie większym tempie, niż liczba mieszkań.  

 

Sytuację mieszkaniową gminy można więc podsumować w sposób następujący – ludność 

gminy mieszka stosunkowo wygodnie jeśli uwzględni się wielkość mieszkań, ale 

prawdopodobnie duża część mieszkań zamieszkiwana jest przez rodziny wielopokoleniowe. 

Jest też prawdopodobne, że młode rodziny nie są w stanie się usamodzielnić (brak 

mieszkań dla młodych ludzi jest także wykazywany w badaniu ankietowym jako jeden z 

problemów funkcjonowania gminy). O ile z punktu widzenia funkcjonowania systemu opieki 

społecznej, wielopokoleniowe gospodarstwa domowe są korzystne, bo zapewniają 

tradycyjną dla obszarów wiejskich, opiekę młodszych pokoleń nad osobami najstarszymi, to 

brak możliwości samodzielnego rozwoju młodych rodzin jest niekorzystny. Oczywiście 

część młodych rodzin dobrowolnie wybiera funkcjonowanie w rodzinach 

wielopokoleniowych, ale część jest do tego przymuszona sytuacją materialną. Niestety – 

brak danych uniemożliwia zweryfikowanie powyższych przypuszczeń co może być 

przyczyną notowanych w gminie wysokich wskaźników obłożenia mieszkań.  
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2.6. Inne przesłanki rozwoju społecznego 

Ocena stanu innych aspektów składających się na ogólny, szeroko rozumiany poziom 

rozwoju społecznego jest bardzo utrudniona ze względu na niedostępność danych, 

zwłaszcza dla poziomu gmin (dane dla powiatów mają tylko zastosowanie pomocnicze – 

nie mogą być w prosty sposób rozciągane na całą społeczność, bo każdy z powiatów jest 

wewnętrznie silnie zróżnicowany).  

Społeczność województwa kujawsko-pomorskiego jest wciąż wykształcona przeciętnie 

gorzej, niż średnio w kraju. Dysproporcje te występują zarówno w miastach, jak i na 

obszarach wiejskich. Wśród ludności wiejskiej województwa na tle kraju niższy jest udział 

ludności z wykształceniem wyższym, nieco niższy z policealnym i średnim zawodowym, 

nieco niższy ze średnim ogólnokształcącym, ale zdecydowanie wyższy z zasadniczym 

zawodowym oraz bez wykształcenia. Trudno ocenić na ile mieszkańcy gminy Lubiewo 

wykazują profil wykształcenia zbliżony do średniego wojewódzkiego, ale na podstawie 

dostępnych danych z archiwalnych spisów powszechnych można zakładać, że wśród 

mężczyzn wyższy jest udział wykształcenia zasadniczego zawodowego, a wśród kobiet – 

ogólnokształcącego. Północno-zachodnia część województwa wyróżniała się zawsze nieco 

większym zainteresowaniem szkolnictwem zawodowym (zwłaszcza zasadniczym). Taki 

profil wykształcenia nie sprzyjał dalszemu kształceniu, za to ułatwiał szybkie podejmowanie 

pracy w przemyśle (już po skończeniu szkoły zawodowej), ale zazwyczaj nie wiązał się 

osiąganiem wysokich zarobków, nie kształtował postaw przedsiębiorczych i nie prowadził 

do osiągania eksponowanych pozycji w hierarchii zawodowej. 
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Aktualnie najbliższymi lokalizacjami, gdzie można zdobyć wykształcenie zawodowe, są: 

Tuchola, Koronowo, Świecie i Karolewo. Ograniczona dostępność transportu publicznego 

powoduje, że preferowanym miejscem kształcenia na poziomie ponadpodstawowym jest 

Tuchola. Wykształcenie na terenie powiatu tucholskiego (w zdecydowanej większości w 

Tucholi, oferta szkoły w Śliwicach jest znacznie mniejsza) zdobywa nieco ponad 1 tys. osób 

w technikach i około 400 w szkołach branżowych. W powiecie tucholskim do szkół 

kształcenia zawodowego w roku 2018/2019 uczęszczało około 81% ogółu uczącej się 

młodzieży. To niezwykle wysoki wskaźnik świadczący o przyjęciu przez władze powiatu 

jednoznacznej orientacji na kształcenie zawodowe.  

Warto zauważyć, że w Tucholi działają specjalistyczne szkoły średnia oraz wyższa 

kształcące w kierunku leśnictwa i ochrony środowiska. Ich specjalistyczny charakter 

powoduje, że w ponadprzeciętnej mierze kierują one swoją ofertę do młodzieży spoza 

powiatu.  

Położenie w dosyć dużym oddaleniu od dużych ośrodków miejskich wpływa także na 

zróżnicowaną strukturę kierunków wyjazdów do pracy. Wg danych GUS z roku 2016 (są to 

najnowsze dostępne dane, które z pewnością nie są obecnie w pełni miarodajne chociażby 

ze względu na duże zmiany na rynku pracy, które zaszły od tego czasu – w tym znaczne 

zmniejszenie liczby bezrobotnych), z gminy Lubiewo do pracy wyjeżdżało 489 osób, 

najwięcej do Tucholi (161), Bydgoszczy (85) i gminy Cekcyn (71). W tym samym czasie do 

gminy Lubiewo do pracy przyjeżdżały 302 osoby (najwięcej z gminy Cekcyn – 101, z miasta 

Tuchola – 84, z innych miejscowości w gminie Tuchola – 25).  

Trudnym zadaniem jest ocena poziomu wynagrodzeń, bowiem GUS podaje te dane bez 

podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, a takie podmioty stanowią w 

każdym z powiatów znacznie ponad 90% ogółu (jednocześnie jednak właśnie podmiotach 

zatrudniających od 9 osób, a więc uwzględnionych w tej statystyce, pracuje obecnie około 

1 tys. mieszkańców gminy). W tych podmiotach, które są uwzględniane w statystykach 

wynagrodzeń, powiat tucholski od roku 2002 niemal corocznie wykazuje wskaźnik około 73-

75% średniej wartości krajowej, a na tle województwa, zwłaszcza w ostatnich latach lokuje 

się wśród najsłabszych powiatów (lokaty 21-22 na 23 powiaty; trzeba jednak zauważyć, że 

dysproporcje nie są bardzo duże, bo poza Bydgoszczą i Toruniem żaden z powiatów nie 

przekracza 90% średniej krajowej, a wartość poniżej 80% w roku 2019 notowało aż 15 

powiatów).  

Pewną bardziej szczegółową przesłanką świadczącą o wysokości zarobków, są dochody 

budżetów gmin pochodzące z udziału w podatkach PIT. Jednak są to dane corocznie bardzo 

zmienne – np. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w 2017 roku gmina lokowała się na 101. 

pozycji wśród 144 gmin województwa, a w roku 2019 – na 49. Jednak nawet w roku 2019, 

pomimo relatywnie wysokiej pozycji gminy, wskaźnik w gminie wynosił tylko około 69% 

średniej wartości wojewódzkiej. 

Brak możliwości szacowania dla powiatu stanu zdrowia lub specyfiki zachorowań. Od lat 

najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców województwa są choroby układu krążenia 

(prawie 40% ogółu), a drugie miejsce zajmują nowotwory (prawie 30% wszystkich zgonów). 
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2.7. Podsumowanie 

Gmina Lubiewo cechuje się wyraźnym zróżnicowaniem w zakresie wielu analizowanych 

zagadnień charakteryzujących ogólny stan rozwoju społecznego. W wielu aspektach 

prezentuje się bardzo korzystnie na tle powiatu tucholskiego i województwa kujawsko-

pomorskiego, pozycjonując się często na czołowych miejscach wśród 144 gmin. Do cech 

najbardziej korzystnych, wyróżniających gminę Lubiewo na tle regionu, zaliczamy m.in.: 

ruch naturalny (wysoka liczba urodzeń, która wpływa na wartość przyrostu naturalnego), 

udzielone małżeństwa, dostępność placówek prowadzących działalność kulturalną, 

sytuacja mieszkaniowa – dynamika ruchu budowlanego, działalność z zakresu leśnictwa i 

produkcji drewna oraz udział osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Niestety w wielu aspektach stan rozwoju społecznego gminy Lubiewo nie 

jest zadawalający i odbiega od przeciętnych wyników odnotowanych w powiecie tucholskim 

i województwie kujawsko-pomorskim. Do cech, które prezentują się najbardziej 

niekorzystnie należą przede wszystkim: struktura płci mieszkańców, poziom (jakość) 

kształcenia, przedsiębiorczość oraz zasięg korzystania z pomocy społecznej. Wymagają 

one podjęcia interwencji na poziomie gminnym, jednak w dużej mierze wynikają z 

uwarunkowań zewnętrznych. 

Pomimo zróżnicowanej sytuacji w zakresie wielu cech opisujących stan rozwoju 

społecznego, zauważalna jest korzystna dynamika zmian. Dostępne dane pozwalają na 

stwierdzenie, że dotyczy to większości charakteryzowanych zagadnień, również tych, w 

których wskazywane są niższe wartości wskaźników bądź słabsza pozycja gminy na tle 

powiatu tucholskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. CHARAKTERYSTYKA USŁUG PUBLICZNYCH NA TERENIE 
GMINY JAKO ZAPLECZA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Niezbędnym warunkiem kształtowania rozwoju społecznego jest zaplecze instytucjonalne 

w postaci usług. Szczególnie istotne znaczenie mają usługi publiczne, realizowane przez 

samorządy – gminny i powiatowy – należące do ich tzw. „zadań własnych”, czyli zadań, 

których obowiązek realizacji nakładają odpowiednie ustawy kompetencyjne.  

Zakres odpowiedzialności samorządów gmin i powiatów w zakresie usług publicznych, 

regulują odpowiednio: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

 

Do zadań stawianych na poziomie gmin zaliczyć należy między innymi zadania z zakresu: 

• lokalnego transportu zbiorowego, 

• ochrony zdrowia, 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

• edukacji publicznej, 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, 
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• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

• targowisk i hal targowych, 

• cmentarzy gminnych, 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...), 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych (…). 

 

Do zadań powiatowych zaliczyć należy między innymi zadania z zakresu: 

• edukacji publicznej, 

• promocji i ochrony zdrowia, 

• pomocy społecznej, 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
• polityki prorodzinnej; 
• wspierania osób niepełnosprawnych; 

• transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

• kultury fizycznej i turystyki, 

• administracji architektoniczno-budowlanej, 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

• obronności, 

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych (…). 

 

Przy prawidłowym funkcjonowaniu usług publicznych, stymulują one (katalizują) wśród 

mieszkańców procesy samorozwoju, również będące niezbędnym warunkiem szeroko 

rozumianego rozwoju społecznego. Należy przyjąć, że im wyższy jest poziom rozwoju 

społecznego, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na działalność sfery pomocy społecznej, 

a przede wszystkim zmienia się charakter i struktura tej pomocy. Znacznie mniejsze 

znaczenie ma pomoc związana z niezaradnością życiową (gdyż przy wysokim poziomie 

rozwoju społecznego występuje ona znacznie rzadziej) oraz z trudną sytuacją materialną 

(przy wysokim poziomie rozwoju społecznego znacznie większa jest szansa uzyskania 

zatrudnienia), a rośnie rola usług opiekuńczych, związanych na przykład z dysfunkcjami 

będącymi skutkami niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Kluczowe znaczenie dla 

rozwoju społecznego mają: edukacja (jej dostępność, jakość, powszechność, zdolność do 

wyrabiania umiejętności a nie tylko do przekazywania wiedzy) oraz aktywność społeczna, 

będąca wyrazem woli spontanicznego angażowania się, związanego z realizacją własnych 

zainteresowań, ale także podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności, a także 

wyzwolenia w danej społeczności jako całości, ale też w poszczególnych jednostkach 

ambicji i aspiracji, woli samorozwoju i przełamanie bardzo powszechnego (wręcz 

utrwalanego) marazmu.  

Systemu pomocy społecznej nie powinno się rozpatrywać w oderwaniu od instytucji 

edukacyjnych, kulturalnych, od aktywności sektora pozarządowego. Planując działania na 

rzecz funkcjonowania systemu pomocy społecznej na kolejne lata, nie można zapominać o 
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uwzględnianiu w tych planach działalności publicznych instytucji rozwoju społecznego, gdyż 

stanowią one niezwykle istotne tło dla działalności systemu pomocy społecznej. Jest 

oczywiste, że skutki interwencji w sektorze usług publicznych pojawią się dopiero w 

perspektywie wielu lat, ale niezbędne jest podejmowanie skoordynowanych działań już 

obecnie.  

W dalszej części skupiono się na zadaniach własnych gminy, pomijając zadania powiatu, 

na których realizację gmina ma ograniczony wpływ. Ponadto na terenie całego powiatu, dla 

wszystkich jego mieszkańców, stan realizacji usług powiatowych jest identyczny – w 

równym stopniu wpływa więc na możliwości rozwoju społecznego. Mieszkańcy gminy 

Lubiewo, ze względu na jej położenie, mają nieco korzystniejsze warunki korzystania z 

placówek powiatu świeckiego (dostępne dane wskazują jednak, że ciążenia do szkół lub 

instytucji kultury w Świeciu są bardzo słabe), ale słabsze warunki korzystania z placówek w 

Bydgoszczy (przystanki na linii kolejowej znajdują się poza gminą) i w Chojnicach. Tuchola 

pozostaje więc głównym ośrodkiem obsługi.   

Jednostki organizacyjne gminy Lubiewo, stanowią: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Szkoła Podstawowa w Lubiewie, 

• Szkoła Podstawowa w Bysławiu, 

• Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, 

• Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo, 

• Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,  

• Żłobek Bajkowa Kraina w Bysławiu. 

Są to placówki, na działalność których samorząd gminny ma silny bezpośredni wpływ i może 

programować w ramach ich funkcjonowania zadania sprzyjające rozwojowi społecznemu. 

Bazę usług edukacyjnych na terenie gminy stanowią: 

a) Szkoła Podstawowa w Lubiewie, 

b) Szkoła Podstawowa w Bysławiu,  

c) Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w Bysławiu – z oddziałami w Lubiewie, 

Bysławiu i Suchej (łącznie ok. 190 przedszkolaków). .  

d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Klonowie, prowadząca także oddział przedszkolny.  

Do czasu reformy systemu edukacji, w Lubiewie oraz Bysławiu funkcjonowały gimnazja.  

Za obsługę ludności w sferze kultury odpowiada Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Lubiewo to instytucja kultury, w której skład wchodzi dom kultury, biblioteki w 

Lubiewie i Bysławiu, a także świetlice wiejskie na terenie gminy Lubiewo. Instytucja powstała 

w 2016 poprzez rozszerzenie działalności biblioteki o dom kultury i świetlice wiejskie. B-

CKiPG tworzy kompleksową ofertę kulturalną. Głównym zadaniem bibliotek jest promocja 

czytelnictwa, ale także włączanie się w organizację wydarzeń kulturalnych. Pracownicy 

bibliotek organizują także dla dorosłych czytelników warsztaty rękodzielnicze i kursy 

komputerowe, a dla dzieci spotkania z książką oraz gry terenowe. Zadaniem pracowników 

świetlic jest organizacja różnorodnych zajęć dla dzieci i dorosłych, a także włączanie się w 

organizację wydarzeń kulturalnych, festynów. Świetlice organizują czas wolny dzieci i 

młodzieży, a także osób starszych. Dni i godziny pracy uzgadniane są na bieżąco z 

uczestnikami zajęć, z sołtysami poszczególnych sołectw oraz organizacjami działającymi 
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na terenie sołectwa. Świetlice wiejskie prowadzą zajęcia również podczas ferii zimowych i 

wakacji. W czasie wakacji zajęcia w świetlicach zaczynają się w godzinach 

przedpołudniowych. W poszczególnych świetlicach odbywają się zajęcia plastyczne, 

kulinarne, sportowe, gry i zabawy animacyjne, wyjścia na plac zabaw czy zajęcia taneczne. 

Oprócz regularnych zajęć świetlicowych organizowane są: wycieczki rowerowe, nocki 

integracyjne, wycieczki do zoo, wyjazdy do kina, tematyczne gry terenowe, ogniska,  

podchody, zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych, wyjazdy do parku linowego. B-CKiPG 

zapewnia ofertę dla wszystkich grup pokoleniowych. Co roku jesto rganizatorem m. in. 

takich wydarzeń jak Koncert Kolęd, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dożynki Gminne, 

Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, czy Dzień Dziecka. Regularnie (kilka 

razy w roku) odbywają się seanse objazdowego kina. W czasie wakacji i ferii zimowych 

organizowane są warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez aktywnych 

artystów. B-CKiP obejmuje pieczę nad działalnością orkiestry dętej, która liczy obecnie 30 

członków. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mają możliwość bezpłatnej nauki gry na 

instrumentach dętych. 

W roku 2020 działalność B-CKiP była ograniczana przez pandemię covid-19, ale o skali 

aktywności świadczy kalendarium najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w roku 

2019. 

Największe wydarzenia organizowane przez B-CKiP w 2019 roku: 

06.01.2019 r. – Koncert Kolęd 

13.01.2019 r. – 26. Finał WOŚP 

10.03.2019 r. – Dzień Kobiet z B-CKiP 

29.03.2019 r. – Kabaret Czwarta Fala 

10.04.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego  

23.04.2019 r. – spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz dla dzieci i dorosłych 

08.05.- 15.05. – Tydzień Bibliotek (spektakl dla dzieci, konkurs czytelniczy) 

02.06.2019 r. – Dzień Dziecka z B-CKiP 

22.06.2019 r. – Ruchańce z fjutem i cuda Wianki – festyn na plaży 

29.06.2019 r. – XV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych 

13.07.2019 r. – Piknik Historyczny 

15.08. 2019 r. - Ruchańce z fjutem i cuda Wianki – festyn na plaży 

24.08.2019 r. – Dożynki Gminne w Cierplewie 

31.08.2019 r. – zakończenie projektu „PLAŻA” 

22.09.2019 r. – Święto plonów 

27.09.2019 r. – III Gminny Konkurs Głośnego Czytania 

12-13.10.2019 r. – warsztaty taneczne latino 

20.10.2019 r. – koncert „Od nocy do nocy” z okazji Dnia Seniora 

27.10.2019 r. - Dziady 

08.11.2019 r. – premiera spektaklu „Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów” 

10.11.2019 r. - Obchody odzyskania niepodległości Polski 

01.12.2019 r. - Mikołajki z B-CKiP 

 

W kalendarzu imprez na rok 2020 znalazło się prawie 50 różnego rodzaju wydarzeń 

własnych lub współorganizowanych z innymi partnerami – działającymi w gminie 

organizacjami pozarządowymi i/lub sołectwami.  
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Bazę sportową na terenie gminy stanowią następujące obiekty: 

• sala sportowa przy Zespole Szkół w Lubiewie, 

• sala sportowa przy Zespole Szkół w Bysławiu, 

• siłownia w Zespole Szkół w Bysławiu, 

• plenerowa siłownia w Lubiewie, 

• plenerowa siłownia w Bysławiu, 

• korty tenisowe w Lubiewie, 

• boisko wielofunkcyjne w Bysławiu, 

• Boisko gminne w Lubiewie, 

• skocznia do skoku w dal w Lubiewie, 

• skocznia do skoku w dal w Bysławiu,   

• boiska wiejskie w Suchej, Klonowie, Bysławku, Trutnowie, Lubiewicach, 

• boiska do plażowej piłki siatkowej w Bysławiu, Suchej, Wełpinie, Płazowie i 

Trutnowie, 

• wypożyczalnia sprzętu wodnego na plaży w Bysławiu, 

• świetlice szkolne, świetlice wiejskie, Dom Kultury – możliwość gry w bilard, tenis 

stołowy, prowadzenie zajęć rekreacyjnych. 

Kąpieliska: 

• Jezioro Bysławskie- Bysław- ogólnodostępne gminne (strzeżone), 

• O.W. „SOKÓŁKA” Sokole Kuźnica- Zalew Koronowski, 

• O.W. „Zacisze” Zalew Koronowski- Sucha, 

• O.W. „Wrzos” Zalew Koronowski- Wielonek, 

• O.W. „Leśne Ustronie” Zalew Koronowski- Zamrzenica. 

Place zabaw funkcjonują w miejscowościach: 

• Bysław – przy Zespole Szkół w Bysławiu, plaża Bysław, 

• Bysławek,  

• Cierplewo,  

• Klonowo, 

• Lubiewo – w parku nad stawem, w parku przy muszli, 

• Lubiewice,  

• Minikowo,  

• Płazowo,  

• Sucha,  

• Trutnowo,  

• Wełpin. 

Powyżej wymienione obiekty mają duży wpływ na możliwość spędzania wolnego czasu i 

rozwój aktywności ruchowej. Umożliwiają także rozwój działalności zorganizowanych – w 

postaci klubów sportowych, czy zajęć ruchowych dla różnych grup wiekowych. Wszystkie 

obiekty są ogólnodostępne. Są w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Są na bieżąco 

modernizowane, remontowane, a znaczna ich część jest stosunkowo nowa – powstała w 

ostatnich latach. 

Na terenie gminy Lubiewo infrastrukturę ochrony zdrowia funkcjonującą w ramach NFZ 

stanowią dwa Niepubliczne Ośrodki Zdrowia: w Lubiewie i w Bysławiu (w Lubiewie dostępna 

jest także położna, a w Bysławiu gabinet fizjoterapii). W Lubiewie działa jeden, a w Bysławiu 

dwa gabinety stomatologiczne.  
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Bezpieczeństwo publiczne. Od 1 lipca 2013 r. gmina jest obsługiwana przez 

Międzygminny Posterunek Policji w Cekcynie. W skali powiatu gmina Lubiewo nie wyróżnia 

się negatywnie pod względem poziomu bezpieczeństwa – z wyjątkiem bezpieczeństwa na 

drodze nr 240, która jest prawdopodobnie najsilniej obciążoną ruchem drogą w powiecie. 

Na terenie powiatu najczęściej dochodzi do przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzieży i 

kradzieży z włamaniem (łącznie około 120 rocznie w powiecie). Na terenie gminy 

Ochotnicze Straże Pożarne działają w następujących miejscowościach: Bysław, Bysławek, 

Cierplewo, Klonowo, Trutnowo, Minikowo, Sucha, Wełpin, Lubiewo, Płazowo. Dwie 

jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (Bysław i Lubiewo).  

Na terenie gminy dosyć aktywnie działa sektor pozarządowy. Liczbę zarejestrowanych 

podmiotów należy ocenić jako dużą, zwłaszcza jeśli uwzględni się wielkość gminy. Bez 

wątpienia korzystny jest tu fakt funkcjonowania w gminie dwóch dużych miejscowości, 

stanowiących silne centra rozwoju lokalnego – duża liczba podmiotów pozarządowych 

działa zarówno w Lubiewie, jak i Bysławiu, choć co ważne – podmioty pozarządowe są 

zarejestrowane także w mniejszych miejscowościach.  

Poniżej przedstawiono podmioty NGO (przede wszystkim stowarzyszenia) z terenu gminy: 

• Stowarzyszenie "Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie" 

• Koło Gospodyń Wiejskich  w Lubiewie "Lubiewanki"     

• Koło Gospodyń Wiejskich  w Klonowie 

• Koło Gospodyń Wiejskich  w Bysławiu "Borowiacka Kraina" 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku  

• Koło Gospodyń Wiejskich w Trutnowie  

• Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiewicach  

• Polski Komitet Pomocy Społecznej  

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 5 w Lubiewie 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koło Nr 6  w Bysławiu  

• Polski Związek Wędkarski Zarząd Koła Lubiewo 102 

• Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo "Bory" 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek "Odnowa"  

• Uczniowski Klub Sportowy "Kadet" przy Szkole Podstawowej w Bysławiu,  

• Uczniowski Klub Sportowy "Grom" przy Zespole Szkół w Lubiewie 

• Uczniowski Klub Sportowy "Smyk" przy Zespole Szkół w Bysławiu 

• Bysławski Klub Piłkarski 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Lubiewie- 

• Fundacja Cudowianki  

• Stowarzyszenie Kulturalne "Cisowy Łuk" 

• Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Pelpińskiej Parafii Przemienienia 

Pańskiego w Bysławiu  

• Parafialny Zespół Caritas 

• Fundacja Chrześcijańska „Jeremiasz” 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Lubiewie "Szkoła z pomysłem" 

• Stowarzyszenie Wspierania Zdolnej  I Aktywnej Młodzieży "Skała" 

• OSP Bysław 
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• OSP Bysławek 

• OSP Cierplewo 

• OSP Klonowo 

• OSP Trutnowo  

• OSP Lubiewo 

• OSP Minikowo 

• OSP Płazowo 

• OSP Sucha  

• OSP Wełpin 

• Stowarzyszenie Wrzos w Wielonku z Siedzibą w Ośrodku Wczasowym Wielonek 

• Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego 

• Frantówki Bysławskie – grupa 8 osobowa śpiewająca dawne ludowe piosenki zwane 

frantówkami, 

• Chór „Stokrotki” – tworzą członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów  

z Lubiewa, 

• Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „KLON” (Klonowo), 

 

Na terenie gminy ukazuje się lokalna prasa - Samorządowy Kurier Lubiewski, wydawany 

przez Gminę Lubiewo od kilkunastu lat, periodycznie – kilka razy w roku. 

Na terenie gminy Lubiewo bardzo korzystnym uwarunkowaniem rozwoju społecznego jest 

fakt, że szkoły podstawowe (uwzględniając także szkołę niepubliczną i placówkę filialną) 

dostępne są w aż 4 (największych) miejscowościach. Opieka przedszkolna dostępna jest w 

4 miejscowościach (Lubiewo, Bysław, Sucha, Klonowo), placówki ochrony zdrowia 

dostępne są w obydwu największych miejscowościach, a placówki upowszechniania kultury 

i służące aktywności społecznej, w aż 11. Powyższe oznacza, że stosunkowo duża część 

mieszkańców ma dostęp do różnego rodzaju usług publicznych w swoim miejscu 

zamieszkania, lub w pobliżu miejsca zamieszkania. To uwarunkowania ułatwia realizację 

zadań na rzecz rozwoju społecznego. Na uwagę zasługuje dobrze rozwinięty sektor 

pozarządowy – także poza największymi miejscowościami.  

4. CHARAKTERYSYTKA DZIAŁALNOŚCI I ZASOBY GOPS W 
LUBIEWIE 

4.1. Kadry pomocy społecznej w gminie Lubiewo 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to budżetowa jednostka organizacyjna Gminy 

Lubiewo utworzona do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

W roku 2020 w w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 

pracowników: kierownik, główna księgowa, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, podinspektor ds. organizacyjnych, 4 pracowników socjalnych ( w tym 2 

specjalistów pracy socjalnej i 2 starszych specjalistów pracy socjalnej), 1 asystent rodziny, 

lider – animator/pomoc administracyjna. Opiekunka środowiskowa/sprzątaczka zatrudniona 

w ramach umowy zlecenie. Ponadto w ramach umowy o świadczenie usług zatrudniony jest 

radca prawny - w wymiarze 10 godzin w miesiącu.  
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Podobnie jak w poprzednich latach, także w roku 2020 GOPS podpisał umowę o 

świadczenie usług ze Spółdzielnią Socjalną  PROGRES w Tucholi, która świadczyła 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umowy 

świadczone były usługi przez specjalistów w zależności od potrzeb i schorzeń dzieci 

zakwalifikowanych do tej formy pomocy. Byli to.in. psycholog rodzinny, pedagog, 

fizjoterapeuta,  logopeda. 

4.2. Skala i rodzaje potrzeb 

Analiza przyczyn udzielania pomocy społecznej wskazuje, że na terenie gminy od wielu lat 

przyczyny problemów są podobne, ale zmienia się skala poszczególnych problemów i 

relacje między nimi. Przede wszystkim w związku z poprawą sytuacji materialnej 

mieszkańców (wynikającej z ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej, znacznie mniejszymi 

problemami na rynku pracy oraz wzrostem wynagrodzeń), w ostatnich latach nieco mniejsze 

jest znaczenie problemów związanych z bezrobociem oraz ubóstwem. W takiej sytuacji 

rośnie znaczenie problemów niezależnych bezpośrednio od sytuacji materialnej, takich jak: 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa,  w tym wielodzietność. W wymiarze 

statystycznym przejawia się to coraz większym udziałem osób, którym udziela się pomocy 

niezależnie od ich sytuacji materialnej. Aktualnie główne problemy występujące w rejonie 

działania GOPS to: bierność, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, trudne warunki 

mieszkaniowe wielu rodzin, nadużywanie alkoholu. Ponadto pracownicy Ośrodka podczas 

wykonywania zadań i prowadzenia pracy socjalnej wśród swoich podopiecznych zauważają 

takie problemy jak: niechęć do podjęcia pracy, ukryte bezrobocie, strach przed zmianami, 

trudności związane z dojazdem do pracy (brak prawa jazdy ), a także niska samoocena czy 

brak lub niska aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Zarówno pracownicy socjalni jak i 

asystent rodziny w rodzinach z którymi współpracują obserwują występowanie trudnych 

relacji wewnątrzrodzinnych: między małżonkami, rodzicami i dziećmi, starszymi rodzicami i 

dorosłymi dziećmi a także konflikty sąsiedzkie. 

Największa liczba potrzebujących, jeśli weźmie się pod uwagę rodziny, boryka się z 

problemem ubóstwa – w 2020 roku było to 61 rodzin. Jest to liczba znacznie niższa, niż 

przed kilkoma laty – jeszcze w połowie dekady było to prawie 200 rodzin, a w 2010 – ponad 

250. Równorzędnym najważniejszym powodem trudnej sytuacji życiowej jest 

niepełnosprawność. W 2020 roku dotyczyła ona 54 rodzin. Jest to liczba mniejsza, niż w 

poprzednich latach (w połowie dekady – około 90-100). W stosunku do poprzednich lat 

bardzo zmalało znaczenie bezrobocia jako przyczyny trudnej sytuacji życiowej – w 2020 

dotyczyło 40 rodzin, podczas gdy przed kilkoma laty nawet ponad 130. Obecnie bardzo 

podobna do skali potrzeb wynikających z bezrobocia, jest skala potrzeb związanych z 

potrzebą ochrony macierzyństwa (34 rodziny) oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby (37 

rodzin). W stosunku do lat poprzednich są to wartości zbliżone w przypadku ochrony 

macierzyństwa, ale wyraźnie wyższe w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby 

(wcześniej dotyczyło 20-30 rodzin, choć w 2019 liczba rodzin objętych pomocą, była 

wyższa). Kolejne przyczyny trudnej sytuacji życiowej są już znacznie słabiej 

reprezentowane. Są to: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, 

zdarzenia losowe oraz przemoc w rodzinie.  
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Skala udzielanej pomocy wg przyczyn – liczba rodzin objętych pomocą 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy społecznej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Ubóstwo 256 251 213 208 195 200 187 160 97 74 61 

Sieroctwo 1 0 0 0 0 0 0 0    

Bezdomność 1 1 1 1 0 0 0 0    

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

25 26 25 44 46 54 60 58 62 44 
34 

W tym: 

• Wielodzietność 24 26 25 43 45 52 60 57 b.d. b.d.  

Bezrobocie 115 119 109 135 137 128 92 78 59 48 40 

Niepełnosprawność 109 105 84 98 96 98 88 89 79 73 54 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

11 20 13 20 31 35 40 41 b.d. 40 
37 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
Wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
- ogółem 

26 32 30 39 47 41 30 22 17 14 

16 

W tym: 

• Rodziny 
niepełne 

12 14 15 17 20 20 19 14 9 8 
9 

• Rodziny 
wielodzietne 

14 16 13 17 21 16 9 6 5 3 
5 

Przemoc w rodzinie 3 6 2 3 0 2 1 2 2 1 0 

Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 0 0   
 

Alkoholizm 21 16 12 9 10 6 4 6 10 7 6 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0    

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

0 2 1 0 0 0 0 0   

 

Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Zdarzenie losowe 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 3 

Sytuacja kryzysowa 0 1 0 1 1 0 0 0 2   

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 0 0 0 0 0 25   
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Lubiewie 

Skala udzielanej pomocy wg przyczyn – liczba osób w rodzinach objętych pomocą 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy społecznej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ubóstwo 1 027 972 837 809 749 770 701 596 315 217 156 

Sieroctwo 10 0 0 0 0 0 0 0    

Bezdomność 1 1 1 1 0 0 0 0    

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

155 152 145 243 257 293 326 314 330 237 
180 

W tym: 

• Wielodzietność 151 152 145 239 253 287 326 311 b.d. b.d.  

Bezrobocie 444 468 429 533 547 504 335 262 201 157 136 

Niepełnosprawność 391 351 270 308 317 328 291 265 219 218 154 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

42 76 54 72 118 116 131 136 126 117 
101 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego - ogółem 

133 163 151 179 215 180 120 86 72 56 

65 
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W tym: 

• Rodziny 
niepełne 

37 50 53 58 71 68 58 46 34 27 
31 

• Rodziny 
wielodzietne 

96 103 86 104 126 92 53 33 28 17 
25 

Przemoc w rodzinie 20 31 9 16 0 5 4 10 13 6 0 

Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 0 0   
 

Alkoholizm 72 57 34 27 26 23 16 17 39 20 16 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0    

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

0 2 1 0 0 0 0 0   

 

Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Zdarzenie losowe 0 4 4 4 0 4 0 1 3 7 13 

Sytuacja kryzysowa 0 3 0 2 4 0 0 0 10   

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 0 0 0 0 0 81   
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Lubiewie  

Powyżej przedstawione statystyki dotyczą liczby rodzin. Jeśli uwzględni się liczbę osób w 

rodzinach, to największa skala potrzeb dotyczy potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym 

związanej z wielodzietnością (180 osób żyje w rodzinach objętych pomocą z tego powodu), 

następnie związana jest z ubóstwem i niepełnosprawnością (odpowiednio 156 i 154 żyje w 

rodzinach objętych pomocą z tych powodów).  

Analizując skalę pomocy społecznej należy zwrócić uwagę na fakt, że w praktyce liczba 

osób żyjących w rodzinach z osobami, którym przyznano decyzją świadczenia społeczne 

wskazuje na rzeczywistą liczbę osób, których sytuacja społeczna i materialna jest częściowo 

zależna (niekiedy w istotnym wymiarze) od systemu pomocy społecznej, nawet jeśli 

bezpośrednio nie są beneficjentami tej pomocy. 

4.3. Charakterystyka działalności prowadzonej przez GOPS w Lubiewie 

W  roku 2020  do GOPS  wpłynęło 221  wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy 

społecznej. Wydano 479 decyzji  przyznających świadczenia  i 6 decyzji odmownych. W 

ramach zadań własnych i zleconych przyznano świadczenia 127 rodzinom (411 osób w 

rodzinach): świadczenia pieniężne – 114 rodzinom (362 osób w rodzinach), świadczenia 

niepieniężne – 75 rodzinom (329 osób w rodzinach) 

Na zadania zlecone wydatkowano:  

• W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 82 969 zł. – (12 rodzin, 53 osoby w rodzinach) - środki na ten cel 

pochodzą od Wojewody 

Na zadania własne wydatkowano: 

• W ramach zasiłków okresowych – 30 793 zł  (29 rodzin) – środki na ten cel pochodzą 

z budżetu Państwa 

• W ramach zasiłków stałych – 127 990 zł ( 22 rodziny) – środki na ten cel pochodzą z 

budżetu Państwa 
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• Na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 10 563 zł (23 osoby) – środki na ten 

cel pochodzą z budżetu Państwa 

• W ramach Wieloletniego Programu Rządowego – Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania (obiady w szkołach i przedszkolu i zasiłki celowe na zakup posiłku lub 

żywności) – 95 500 zł (322 osoby ) budżet Państwa – 66 153 zł  i budżet Gminy – 29 

347 zł w tym: 

- Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 64 888zł  – skorzystały 82 rodziny 

(314 osób w rodzinach) 

- Posiłki w szkole i przedszkolu – 30 612 zł –  skorzystało 120 osób (63 rodziny) 

Przygotowywaniem gorących posiłków dla uczniów  uczęszczających do SP w 

Lubiewie zajmuje  się miejscowa kuchnia. Natomiast do pozostałych szkół i 

przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy gorące posiłki przygotowywane i 

dowożone były przez wyłonioną restaurację.  

• Zasiłki celowe na potrzeby bytowe – 11 327 zł – środki na ten cel pochodzą z budżetu 

Gminy 

• Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 342 794 zł  (11 osób) – 

środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy 

• Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubiewo w rodzinach zastępczych – 44 

416,52 zł (środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy) 

• Usługi opiekuńcze (zwykłe) – 8 594 zł (3 osoby – środki na ten cel pochodzą z 

budżetu Gminy). 

Poniżej przedstawiono charakterystykę głównych rodzajów działalności GOPS w Lubiewie. 

Pozwala ona na poznanie specyfiki głównych obszarów potrzeb społecznych, ale także 

wskazuje na charakter pracy GOPS i wynikające z niego potrzeby. 

Praca socjalna 

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. 

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną wśród rodzin, które zgłaszają się do GOPS 

po szeroko rozumiane wsparcie. Praca socjalna może być łączona z wsparciem pieniężnym 

lub niepieniężnym, ale niejednokrotnie rodziny te nie korzystają z pomocy finansowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej a wyłącznie z pracy socjalnej. Wśród tych osób/rodzin 

występują takie problemy jak: przemoc, zaburzone relacje wewnątrzrodzinne, konflikty 

małżeńskie, bezrobocie, niechęć podjęcia zatrudnienia. Zauważyć jednak należy, że z pracy 

socjalnej korzystają także rodziny, które funkcjonują w sposób właściwy, natomiast 

korzystają z porad związanych z usługami opiekuńczymi, sytuacją zdrowotną członków 

rodziny (np. potrzeba ubiegania się o stopień niepełnosprawności), sytuacją wychowawczą 

dzieci itp.  

W 2020 roku liczba rodzin/osób w rodzinach korzystających z pracy socjalnej (świadczenie 

pieniężne lub niepieniężnie + praca socjalna) wyniosła 232 rodziny (589 osób), w tym 

wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 129 rodzin (299 osób).  

Zapotrzebowanie na pracę socjalną w ostatnich latach 
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Rok Liczba rodzin/osób w rodzinach 
korzystających z pracy socjalnej 

(świadczenie pieniężne lub niepieniężnie + 
praca socjalna) 

W tym wyłącznie z pracy socjalnej liczba 
rodzin/ osób w rodzinach. 

Rodziny/ osoby nie korzystały z form 
pieniężnych i niepieniężnych tylko z pracy 

socjalnej. 

2016 100 rodzin (369osób) 47 rodzin (161 osób) 

2017 280 rodzin (915 osób) 81 rodzin (239 osób) 

2018 316 rodzin (1090 osób) 134 rodzin (443 osób) 

2019 221 (646 osób) 119 (308 osób) 

2020 232 (589 osób) 129 (299 osób) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Lubiewie  

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z 

rodzin, w których występuje m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. 

W 2020 roku przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych 60 189,60 zł. Wsparciem tym 

objęto 67 dzieci. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie 

mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, 

nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 

kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. W 2019 roku przeznaczono na wypłatę 

zasiłków szkolnych 3 700,60 zł. Wsparciem tym objęto 11 dzieci. W 2020 – wydano 2 600 

zł dla 7 uczniów. 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy, środki na tę formę pomocy 

pochodzą z budżetu gminy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zamieszkującym w 

lokalach, do których posiadają tytuł prawny, powierzchnia zajmowanego lokalu nie 

przekracza ustawowo określonej normy, a średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 

% w gospodarstwie wieloosobowym lub jeżeli jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza 

wysokości dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę 

między wydatkami faktycznymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową 

zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, które 

minimalnie wynoszą od 10 % do 15 % dochodów brutto danego gospodarstwa (w zależności 

od ilości osób w gospodarstwie domowym). W 2020 roku złożono 24 wnioski o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego. Wydano 27 decyzji administracyjnych, z tego 23 przyznające. Z 

pomocy w formie dodatków mieszkaniowych  w ubiegłym roku łącznie skorzystało 15 rodzin 

z terenu Gminy Lubiewo (49 osób). Na ten cel z budżetu Gminy przeznaczono 21 309,11 zł 
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Dodatki energetyczne są zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. 

Wsparciem finansowym akcesoryjnym do dodatku mieszkaniowego jest dodatek 

energetyczny. Zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wyłącznie gdy jest 

uprawniony do pobierania dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z przepisami ustawy prawo 

energetyczne minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod 

uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Zgodnie obwieszczeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego 

obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa 

domowego: 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła 11,37 zł miesięcznie, 2) 

składającego się z dwóch do czterech osób wynosiła 15,80 zł miesięcznie, 3) składającego 

się z co najmniej pięciu osób wynosiła 18,96 zł miesięcznie. W 2019 roku były to kwoty 

minimalnie wyższe, niż obowiązujące w poprzednim rocznym okresie. Zgodnie 

obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku 

energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

dla gospodarstwa domowego: 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła 10,94 zł 

miesięcznie, 2) składającego się z dwóch do czterech osób wynosiła 15,19 zł miesięcznie, 

3) składającego się z co najmniej pięciu osób wynosiła 18,23 zł miesięcznie – a więc 

minimalnie mniej, niż w roku 2019. 

W 2020 roku złożonych zostało 14 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

wydano 21 decyzji (14 przyznających). Z dodatku energetycznego skorzystało 9 rodzin. 

Łączna liczba osób w tych rodzinach to 31. Przeznaczono na ten cel 1 343,79 zł.  

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

• zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 

• świadczenie rodzicielskie 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (którego przyznanie uzależnione jest m. in od 

spełnienia kryterium dochodowego) może ubiegać się o następujące dodatki: 

• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

• Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

• Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

• Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
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• Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł netto na 1 

członka rodziny. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 

kwoty 764 zł. Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych 

uzależnionych od dochodu, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych (z 

wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem 

wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 

listopada 2018 r. 

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom (spełniającym 

określone w przepisach kryteria). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom uprawnionym do 

alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób 

spełniających kryteria ustawowe. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub 

jej przedstawiciela ustawowego. Obowiązuje kryterium dochodowe - świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie. 

Wysokość świadczeń rodzinnych w roku 2019 wynosiła miesięcznie: 

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5. roku życia – 95,00 zł; 

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. 
roku życia – 124,00 zł; 

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia – 135,00 zł; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 
193,00zł, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej – 95,00 zł; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 90,00 
zł; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 
24. roku życia – 110,00 zł; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, 
w której znajduje się siedziba szkoły – 113,00 zł; 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły - 69,00zł; 

• zasiłek pielęgnacyjny w roku 2020 wynosił: 215,84 zł. 

• specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – wynosi 620zł . 
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Szczegółowe dane o świadczeniach udzielanych przez GOPS w Lubiewie w 2019 roku 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia w 2019r. 

Liczba świadczeń 
udzielonych od 

stycznia do 
grudnia 2019r.  

Wydatki 
poniesiona na 

dany rodzaj 
świadczenia od 

stycznia do 
grudnia 2019r. 

1 Zasiłki rodzinne 95 zł dla dziecka do 5 roku 
życia; 
124 zł dla dziecka do 18 roku 
życia; 
135 zł dla dziecka do 24 roku 
życia; 

6 153 715 595 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych w 
tym z tytułu: 

Razem: 3 320 377 277  

a. Urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo 20 20 000 

b. Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

400 zł miesięcznie 116 46 527 

c. Samotnego wychowywania 
dziecka  i utraty prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego 
pobierania 

400 zł miesięcznie 0 0 

d.  Samotnego wychowywania 
dziecka 

193 zł dla dziecka zdrowego 
273 zł dla dziecka które posiada 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 

251 49 420 

e.  Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

Razem: 504 53 490 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia 

90 zł miesięcznie 92 8 280 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku 
życia 

110 zł miesięcznie 412 45 210  

f. Rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo 341 34 100 

g. Podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania 

Razem: 889 61 999 

 - na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości w której znajduje się 
szkoła 

113 zł miesięcznie  50 5 650 

 - na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do 
miejscowości w której znajduje się 
szkoła 

69 zł miesięcznie od września do 
czerwca 

839 56 349 

h. Wychowaniem dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

95 zł miesięcznie 1 197 111 741 

 Razem zasiłki rodzinne z 
dodatkami: 

 9 473 1 092 872 

3.  Zasiłki pielęgnacyjne 184,42 zł/ od 01.11.2019r. – 
215,84 zł miesięcznie 

2 725 508 439 

4.  Świadczenia pielęgnacyjne 1583 zł miesięcznie  502 790 991 

5.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł miesięcznie 32 19 468 

6.  Zasiłek dla opiekuna   620 zł miesięcznie 73 44 867 

 Razem świadczenia opiekuńcze 
(w3+w4+w5+w6) 

 3 332 1 363 765 

5. Jednorazowe świadczenie w 
wysokości (Ustawa Za Życiem) 

4 000 zł jednorazowo 2 8 000 

6. Składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 
odprowadzane od osób 
pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy oraz zasiłek dla 
opiekuna  

składka w zależności od 
wysokości świadczenia (w tym 
składki KRUS) 

1 006 226 085 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

1000 zł jednorazowo 63 63 000 



- 78 - 
 

8.  Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego  

kwota świadczenia przysługuje 
w zależności od wysokości 
bieżąco ustalonych alimentów, 
jednakże nie wyższej niż 500 zł 
na jedno dziecko jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł; 

239 101 100 

 Razem 
 

14 115 2 854 822 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Lubiewie 

Szczegółowe dane o świadczeniach udzielanych przez GOPS w Lubiewie w 2020 roku 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Kwota świadczenia w 

2019r. 

Liczba 
świadczeń 

udzielonych od 
stycznia do 

grudnia 2020r.  

Wydatki 
poniesiona na 

dany rodzaj 
świadczenia 
od stycznia 
do grudnia 

2020r. 

1 Zasiłki rodzinne 

95 zł dla dziecka do 5 roku 
życia; 
124 zł dla dziecka do 18 roku 
życia; 
135 zł dla dziecka do 24 roku 
życia; 

6 229 
 

704  154 

2 
Dodatki do zasiłków rodzinnych 
w tym z tytułu: 

Razem: 3 579 378 888 

a. Urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo 20 20 000 

b. 
Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

400 zł miesięcznie 94 
 

33 456 

c. 

Samotnego wychowywania 
dziecka  i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na 
skutek upływu ustawowego 
okresu jego pobierania 

400 zł miesięcznie 0 0 

d.  
Samotnego wychowywania 
dziecka 

193 zł dla dziecka zdrowego 
273 zł dla dziecka które 
posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności 

251 49 915 

e.  
Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

Razem: 495 51 265 

 
kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego do 
5 roku życia 

90 zł miesięcznie 94 8 460 

 
kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia 

110 zł miesięcznie 401 42 805  

f. Rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo 379 37 900 

g. 
Podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania 

Razem: 1076 73 862 

 

- na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości w której znajduje 
się szkoła 

113 zł miesięcznie  76 8 588 

 

- na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do 
miejscowości w której znajduje 
się szkoła 

69 zł miesięcznie od 
września do czerwca 

1000 65 274 

h. 
Wychowaniem dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 

95 zł miesięcznie 1 264 112 490 

 
Razem zasiłki rodzinne z 
dodatkami: 

 9 808 1 083 042 
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3.  Zasiłki pielęgnacyjne 
184,42 zł/ od 01.11.2019r. – 
215,84 zł miesięcznie 

2 354 508 088 

4.  Świadczenia pielęgnacyjne 1583 zł miesięcznie  743 1 359 690 

5.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł miesięcznie 0 0 

6.  Zasiłek dla opiekuna   620 zł miesięcznie 12 7 440 

 
Razem świadczenia 
opiekuńcze (w3+w4+w5+w6) 

 3 109 1 875 218 

5. 
Jednorazowe świadczenie w 
wysokości (Ustawa Za Życiem) 

4 000 zł jednorazowo 1 4 000 

6. 

Składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 
odprowadzane od osób 
pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 
dla opiekuna  

składka w zależności od 
wysokości świadczenia (w 
tym składki KRUS) 

1 175 339 970 

7. 
Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka 

1000 zł jednorazowo 38 38 000 

8.  
Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego  

kwota świadczenia 
przysługuje w zależności od 
wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, 
jednakże nie wyższej niż 500 
zł na jedno dziecko jeżeli 
dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł; 

222 100 521 

 Razem  14 353 3 440 751 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Lubiewie 

Świadczenia wychowawcze 500+ i Dobry start 300+ 

Świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500+") jest rządowym instrumentem 

wsparcia finansowego rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016. Świadczenie 

wychowawcze mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka. 

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy 

czym od 1 stycznia 2019r. do 30.06.2019 r. wypłaty przysługiwały na: każde drugie i kolejne 

dziecko bez względu na dochody rodziny, pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie 

przekraczał 800 zł, pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekraczał 1200 zł, a 

którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Od dnia 1 lipca 2019r. nastąpiła 

zmiana dotycząca zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

wychowawczego. Świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom 

uprawnionym (rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-

stego roku życia. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. realizacja świadczeń w Gminie Lubiewo 

przedstawia się następująco: 

• Liczba złożonych wniosków (uwaga – są to wnioski dotyczące dzieci, na które 

wcześniej nie pobierano świadczenia) – 76 (w tym złożonych w formie papierowej  – 

51, a w formie elektronicznej – 25) 

• Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 671 (stan 

na koniec grudnia 2020r.) 

• Liczba świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub opłacania usług - 0 
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• Kwota wypłaconych świadczeń w roku 2019  – 7 104 830 zł 

Program „Dobry Start” polega na przekazywaniu 300 zł jednorazowego wsparcia dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez 

względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, 

aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, 

otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Z tej formy pomocy w roku 

2020 skorzystało na terenie gminy Lubiewo 825 dzieci/młodzieży na łączną kwotę 247 500 

zł. 

Karta Dużej Rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje rządowy program dla rodzin 

wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (uchwała Rady Ministrów nr 85 w sprawie 

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430 z 2014 r.), 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 201 r. Poz.1390 ). Należna 

dotacja na realizację programu wyniosła (z budżetu państwa) 302,83 zł, którą wydatkowano 

na zakup materiałów biurowych. W grudniu 2017 roku Rząd wprowadził  rozszerzenie 

ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, które objęło także osoby, które wychowały już co 

najmniej troje dzieci. Zmiana polegająca na możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny 

rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Z tej możliwości skorzystało 

191 rodzin.  

W roku 2020 KDR przyznano 148 osobom (w tym 107 rodzicom i 41 dzieciom). 

Wg  raportu KDR liczba rodzin na terenie Gminy Lubiewo posiadających przynajmniej jedną 

aktywną Kartę Dużej Rodziny wynosi 377 (stan na 31.12.2020 r.).  

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

W 2019 roku Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 grudnia 2019r. 

przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Lubiewo na lata 2020 - 2022. Program ten wyznacza realizację 

następujących celów: 1.Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Lubiewo. 2.Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 3.Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 na terenie Gminy Lubiewo w związku z podejrzeniem 

zaistnienia przemocy w rodzinie wszczęto 14 Niebieskich Kart( 12 rodzin). Najczęściej 

procedura Niebieskiej Karty jest wszczynana przez Policję i Pomoc społeczną. Od stycznia 

do  grudnia współpracowano łącznie z 20 rodzinami..  

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą specjaliści: Kurator 

Sądowy, 2 Pedagogów szkolnych, Dzielnicowy, Kierownik GOPS, Przewodnicząca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo, Pielęgniarka 
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środowiskowo – rodzinna, asystent Rodziny. Główne zadania realizowane z rodzinami 

współpracującymi z grupami roboczymi: 

• Monitoring pracownika socjalnego 

• Monitoring dzielnicowego 

• Nadzór pedagoga szkolnego 

• Kierowanie do psychologa/terapeuty/na leczenie odwykowe 

• Systematyczna Współpraca z Asystentem rodziny  

• Kierowanie wniosków o wgląd w sytuację dzieci do Sądu Rodzinnego 

• Współpraca z Kuratorem społecznym i zawodowym 

• Rozmowy motywujące, wspierające, mobilizujące. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie co roku biorą udział w 

szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W czasie trwania epidemii pracownicy GOPS informowali osoby zagrożone przemocą w 

rodzinie o możliwości skorzystania ze wsparcia  w ramach dostępnych dyskretnych środków 

np. Aplikacja na telefon „Twój Parasol”, Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 

„Niebieska Linia” – 800 120 002 – czynny całą dobę. 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie sprzyjających warunków do 

poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczych. Opiera się na założeniu, że niezbędne jest systematyczne podnoszenie 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dezintegracji rodzin i promowanie 

rodzinnego stylu życia. Adresatami niniejszego Programu są rodziny dysfunkcyjne, 

korzystające z pomocy społecznej, ale również te, które dopiero wchodzą do systemu 

pomocy społecznej. Przede wszystkim celem jest, by w przyszłości uniknąć konieczności 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Najczęstsze problemy występujące w tych 

rodzinach to: ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, bezrobocie, niepełnosprawność lub długotrwała choroba, ale 

głównie alkoholizm czy przemoc (również wobec dzieci). Inicjatywa programu zawiera 

propozycje działań, zarówno profilaktycznych, jak i zmniejszających skutki patologii, 

skierowanych do rodzin, które wymagają pomocy nie tylko materialnej, ale głównie socjalnej 

oraz specjalistycznej (psychologicznej, prawnej, pedagogicznej). Proponowane działania 

mają za zadanie wesprzeć rodzinę z ,,grupy ryzyka’’, w pełnieniu jej podstawowych funkcji, 

w myśl zasady, że w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości 

własne rodziny. 

Najważniejsze z prowadzonych działań to: edukowanie rodziców (poprzez dostarczanie im 

wiedzy o prawidłowościach lub nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny i ich 

znaczeniu dla rozwoju dziecka), wspieranie (m.in. poprzez poradnictwo), konsultacje dla 

osób zgłaszających problemy wychowawcze z dzieckiem, świadczenie pomocy doraźnej, 

inne działania.  

Program realizowany jest przez różne podmioty mające wpływ i tworzące instytucjonalny 

system sprzyjający prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny. Ich zaangażowanie na 

przykładzie działań realizowanych w roku 2019 przedstawiono poniżej: 
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Działanie Podmiot realizujący 

Szkolenie z psychologiem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubiewie 

Pedagogizacja rodziców. Pomoc ekspertów 
zewnętrznych 

Szkoła Podstawowa Lubiewo, Szkoła 
Podstawowa Bysław, Szkoła Podstawowa 
Klonowo. 

Realizacja programów profilaktycznych oraz 
zajęć terapeutycznych w szkołach dla dzieci i 
rodziców. Prowadzenie działań edukacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i rodziców 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubiewie 

Zatrudnienie radcy prawnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 
Gminy w Lubiewie 

Funkcjonowanie Punktu Pomocy w Rodzinie 
Psycholog oraz psycholog – terapeuta 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubiewie. 
 

Pomoc materialna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubiewie 

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. 
napisanie pisma, itp.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubiewie 

Objęcie rodziny pomocą asystenta rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 
Gminy w Lubiewie 

Zorganizowanie indywidualnych lub grupowych 
zajęć terapeutycznych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubiewie 

Udzielanie porad w sprawach  życiowych, 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją i 
zdrowotnymi potrzebami dzieci 

Wszystkie instytucje w ramach  posiadanej 
wiedzy i kompetencji 

Świadczenie pracy socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoła 
Podstawowa w Bysławiu 

Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej – 
zbiórka żywności w ramach wolontariatu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoła 
Podstawowa w Bysławiu 

Organizacja festynu Rodzinnego „Familiada” Szkoła Podstawowa w Klonowie 

Wsparcie rodzin z problemami poprzez 
zorganizowanie wypoczynku letniego i 
zimowego z programami profilaktycznymi dla ich 
dzieci 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubiewie 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Szkoły, świetlice wiejskie, Biblioteka – Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 

Wsparcie rodzin z problemami w szczególności 
zagrożonymi ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym i niepełnosprawnościami 

Polski Komitet Pomocy Społecznej. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie 

Organizowanie wyjazdów rekreacyjnych dla 
dzieci oraz doradztwo dla rodzin 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

 

W roku 2020 ze względu na pandemię szereg działań realizowanych w ramach programu 

musiało zostać zmodyfikowanych, jednak pomimo ograniczeń starano się zrealizować 

możliwie dużo planowanych zadań, część zrealizowano w formie zastępczej. W roku 2020 

w związku z pandemią odstąpiono od organizacji szkolenia z psychologiem. Działania 

realizowane przez szkoły zostały znacznie ograniczone z uwagi na przejście szkół w tryb 

pracy zdalnej. Wychowawcy, pedagog oraz pozostali nauczyciele starali się wspierać 

rodziców poprzez: 1) udzielanie porad, konsultacji drogą telefoniczną lub mailową, 

wideokonferencje, 2) pedagogizację rodziców – szkolenie pt. ,,Kiedy i dlaczego dzieci 

ryzykują – profilaktyka zachowań ryzykownych. Wzmacnianie czynników ochronnych na 

poziomie rodziny. Rodzice jako wzory wychowawcze’’, 3) przeniesienie części pracy 

pedagoga szkolnego na godziny popołudniowe, aby umożliwić rodzicom  możliwość 
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skorzystania ze wsparcia. Odwołano planowane w ramach programu: wyjazd dzieci i 

młodzieży na kolonie, część programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, część zajęć 

„Spójrz inaczej” (program profilaktyczny). 

W związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 

stycznia do grudnia 2020 r.  w GOPS w Lubiewie zatrudniony był asystent rodziny, który 

obejmował opieką 14 rodzin (30 dzieci) z problemami w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrobocia, trudnej sytuacji 

finansowej i mieszkaniowej, samotnego rodzicielstwa, niepełnosprawności, problemem 

alkoholowym, przemocą lub zaburzonymi relacjami pomiędzy członkami rodziny. Środki 

przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny pochodziły głównie z budżetu gminy 

(2,90% budżet Wojewody).   

Zaznaczyć należy, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jeden 

Asystent rodziny może objąć wsparciem maksymalnie 15 rodzin. Obserwuje się także 

wzrost liczby rodzin, które otrzymały nakaz współpracy z Asystentem Postawieniem Sądu 

Rodzinnego: 2016 – 2 rodziny, 2017 – 3 rodziny, 2018 – 5 rodzin, 2019 – 6 rodzin, 2020 – 

8 rodzin 

Usługa asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszej kolejności usługi skierowane są do rodzin 

naturalnych, w przypadku których istnieje możliwość powrotu dziecka do rodziny z pieczy 

zastępczej, w której zostało umieszczone orzeczeniem Sądu. Ponadto usługi skierowane 

są do rodzin, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo- wychowawcze 

z dziećmi. Pracownik socjalny zauważając potrzebę objęcia wsparciem Asystenta danej 

rodziny występuje z wnioskiem do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiewie o przyznanie takiego wsparcia ( w formie pisemnego wniosku – druk lub wpis w 

wywiadzie) Pracownik socjalny kontaktuje się w takiej sytuacji również z pedagogami 

szkolnymi, kuratorami, służbą  zdrowia, lub policją w celu  dokładniejszej diagnozy rodziny. 

Pracownik socjalny omawia kierownikowi sytuację rodziny, po czym kierownik podejmuje 

decyzję o objęciu danej rodziny wsparciem asystenta. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obserwują zwiększenie liczby osób i rodzin dla 

których realizowana jest praca socjalna, są to rodziny, które zgłaszają się o pomoc w formie 

szerokorozumianego wsparcia. Niejednokrotnie rodziny te nie korzystają z pomocy 

finansowej  Ośrodka Pomocy Społecznej a wyłącznie z pracy socjalnej. Wśród tych osób 

rodzin występują takie problemy jak: przemoc, zaburzone relacje wewnątrzrodzinne, 

konflikty małżeńskie, bezrobocie, niechęć podjęcia zatrudnienia. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie współpracuje ze Stowarzyszeniem Bank 

Żywności w Chojnicach  w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności, którą rozdziela 

wśród rodzin potrzebujących z terenu Gminy Lubiewo.  W roku 2020 Gmina Lubiewo 

przekazała do Stowarzyszenia składkę członkowską w wysokości 9 864,00 zł ( 12 miesięcy 

x 822 zł), otrzymano natomiast 16 373,82kg żywności o łącznej wartości 172 983,02zł. 

Wsparcie w postaci żywności otrzymało 157 rodzin. Na tonaż składa się żywność z 
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magazynu podstawowego Banku, sklepu MAKRO, a także zbiórki żywności organizowanej 

na terenie gminy Lubiewo. Są to takie produkty jak: nabiał, tłuszcze, owoce, warzywa, ryby, 

napoje, frytki mrożone, pieczywo, słodycze. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach co roku na 

przełomie listopada i grudnia na terenie Gminy Lubiewo organizowana jest Świąteczna 

Zbiórka Żywności. W roku 2020 odbyła się ona w dniach 23 – 28 listopada w 7 punktach 

handlowych.  Zebrano 118,96 kg żywności. W związku z pandemią Zbiórka odbyła się bez 

udziału wolontariuszy, co przełożyło się na niewielki tonaż zebranej żywności. Dla 

porównania w roku 2019 przy udziale ponad 100 wolontariuszy podczas zbiórki 

przedświątecznej zebrano 800 kg żywności. 

Zebrane produkty zostały dołożone do paczek żywnościowych, które przed Świętami 

przekazano osobom starszym i samotnym z Gminy Lubiewo. 

Wsparcie w związku z występowaniem klęsk żywiołowych 

Wieczorem 11 sierpnia 2017 roku oraz w nocy na 12 sierpnia w zachodniej Polsce miała 

miejsce nawałnica skutkująca bardzo dużą skalą zniszczeń w budynkach, infrastrukturze 

technicznej oraz uprawach leśnych (nawałnica spowodowała także ofiary śmiertelne). 

Wśród gmin dotkniętych nawałnicą znalazła się także gmina Lubiewo, a Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lubiewie zaangażowany był w łagodzenie skutków. Zgłoszono 27 

uszkodzonych w wyniku nawałnicy budynków mieszkalnych oraz 53 budynki gospodarcze. 

Po analizie i wywiadach środowiskowych zakwalifikowano do udzielenia pomocy w formie 

zasiłku celowego 18 budynków mieszkalnych (należących do 18 rodzin) oraz 8 budynków 

gospodarczych (należących do 8 rodzin). Do końca roku 2017 wypłacono pomoc – na rzecz 

usunięcia strat w budynkach mieszkalnych: 18 rodzin otrzymało świadczenia wynoszące do 

6 tys. zł, 3 rodziny do 20 tys. zł, 1 rodzina do 100 tys. zł i 1 rodzina do 200 tys. zł. Na rzecz 

budynków gospodarczych wypłacono 6 rodzinom do 20 tys. zł a 2 rodzinom do 100 tys. zł. 

wszystkie rodziny, które otrzymały pomoc przekraczającą 6 tys. zł zobowiązane zostały do 

dokonania rozliczeń – udokumentowania poniesionych wydatków na cele remontowe.  

Dodatkowo 3 rodziny z terenu gminy otrzymały także pomoc finansową od Powiatu 

Tucholskiego, a kilka rodzin pomoc rzeczową w postaci materiałów budowlanych lub 

środków czystości. GOPS pośredniczył w wypłatach zasiłków losowych dla 12 dzieci, 

których domy uległy uszkodzeniu w wyniku nawałnicy – zasiłki dedykowano na cele 

edukacyjne, pomoc w formie zajęć opiekuńczych oraz zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. 

6 dzieci z terenu gminy uzyskało wsparcie w formie wycieczki zorganizowanej przez PCPR 

w Tucholi. Poszkodowani w nawałnicy mieszkańcy otrzymali także pomoc w formie 

żywności – rozdysponowanej przez PKPS i GOPS w Lubiewie (łącznie ponad 3,6 tys. kg). 

1 rodzinie udzielono pomocy psychologicznej.  

Poza nawałnicą z roku 2017, w ostatnich latach nie zachodziła potrzeba udzielania wsparcia 

z tytułu klęsk żywiołowych lub ekologicznych.  

Realizacja projektów 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie od roku 2019 rozpoczął realizację 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a dedykowanych szeroko rozumianemu 
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wsparciu rozwoju społecznego, w tym poprzez wzmocnienie zdolności gminy do realizacji 

zadań w tym zakresie. W 2020 roku zakończyła się realizacja 3 projektów. 

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS”. Okres realizacji projektu 

- 01.10.2019 do 30.09.2020. 

W sierpniu 2019r. kierownik GOPS w Lubiewie  na podstawie pełnomocnictwa Wójta 

Gminy Lubiewo podpisał umowę na realizację projektu finansowanego z Funduszy 

Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych GOPS”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 

skuteczna pomoc społeczna.  

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w 

Lubiewie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy społecznej w Gminie 

Lubiewo. Zmiana organizacji będzie polegała na oddzieleniu części zadań 

administracyjnych GOPS od pracy socjalnej i usług, co przyczyni się to do poprawy 

obsługi osób zgłaszających się o pomoc. Wprowadzone zmiany zoptymalizują 

wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, wpłyną 

również na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach OPS oraz na zwiększenie 

efektywności usług. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału GOPS 

poprzez zmiany organizacyjne tj. zaangażowanie 1 pracownika socjalnego do 

utworzonego w ramach projektu stanowiska do spraw pierwszego kontaktu, wyłonienie 

stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją, utworzenie zespołu ds. pracy 

socjalnej i usług. Bardziej efektywne funkcjonowanie Ośrodka zapewni przeprowadzenie 

superwizji dla pracowników socjalnych oraz 10 innych szkoleń niezbędnych do właściwej 

realizacji powierzonych zadań. Ponadto część środków finansowych z projektu 

przeznaczono na remont nowej siedziby GOPS i doposażenie stanowisk pracy. Wartość 

projektu wynosiła 190 320,00 zł. Projekt w całości był dofinansowany.  

Projekt „50+ Dojrzali, Aktywni, Potrzebni”. Okres realizacji projektu - 01.08.2019 do 

31.01.2020 

W kwietniu 2019 roku GOPS w Lubiewie złożył 2 wnioski o powierzenie Grantów do 

Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Są to projekty grantowe w 

zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców obszaru LSR. Celem projektu 

było podniesienie aktywności i integracji społecznej powyżej 50 roku życia 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubiewo poprzez 

realizację działań środowiskowych, kulturalnych, integracyjno-warsztatowych oraz 

działań lidera - animatora, a także realizację Punktu Wsparcia (prawnik, psycholog, 

dietetyk). W projekcie udział wzięło 14 osób – 13 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach 

projektu został zatrudniony lider – animator, którego zadaniem było między innymi 

przeprowadzenie części działań integracyjno–warsztatowych z uczestnikami. Wartość 

projektu wyniosła 47 692,60 zł w tym: dofinansowanie w wysokość 45 307,97 zł i wkład 

własny gminy w wysokości 2 384,63 zł. 

Projekt „Bierni wczoraj, aktywni dziś”  01.01.2020 – 30.06.2020. 
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Umowa na realizację tego projektu została podpisana przez Gminę Lubiewo w miesiącu 

sierpniu 2019r. Celem projektu było podniesienie aktywności i integracji społecznej 12 

osób w wieku od 18  do 35 lat i/lub niepracujących (nieaktywnych zawodowo i/lub 

zarejestrowanych w PUP) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 

terenu Gminy Lubiewo poprzez realizacje działań środowiskowych, kulturalnych oraz 

integracyjno-warsztatowych oraz działań lidera - animatora. Do udziału w projekcie 

zakwalifikowano 12 kobiet. Wartość projektu wyniosła 49 050,60zł w tym dofinansowanie 

w wysokości 46 598,07zł oraz wkład własny gminy równy 2 452,53 zł. 

 

Poza powyższymi projektami, które zakończyły się w roku 2020, GOPS brał udział także w 

innych: 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W trosce o bezpieczeństwo osób 

starszych, Gmina Lubiewo przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” – programu 

dedykowanego dla osób powyżej 70 roku życia. Program bezpośrednio realizowany jest 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. W ramach programu została 

uruchomiona infolinia  dedykowana seniorom (22 505 11 11). Dzięki niej osoby starsze 

mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które 

utrudnione są przez panującą pandemię – w tym pomoc w zakupach. Dzięki infolinii seniorzy 

powyżej 70-tego roku uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, łącząc się z 

konsultantem, który zbiera informacje i dane. Są one przekazywane  do ośrodka pomocy 

społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala 

szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Konieczność udzielenia pomocy można 

również zgłosić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 

telefonicznie, drogą mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka (tel. 52 3349 249, 515 095 

894, gops@lubiewo.pl). W roku 2020 r w ramach tego projektu, GOPS udzielił wsparcia 55 

mieszkańcom Gminy (53 osoby-  w wieku 70 lat i powyżej, 2 osoby – ze szczególnych 

powodów poniżej 70 roku życia). Wsparcie polegało m.in. na dostarczeniu posiłku, 

produktów żywnościowych, środków ochronnych. Pracownicy socjalni wśród osób starszych 

na bieżąco realizowali również pracę socjalną, kontaktowali się telefonicznie lub osobiście 

z osobami starszymi, informowali o możliwości udzielenia wsparcia. Informację nt. realizacji 

w/w Programu umieszczono na stronie GOPS, przygotowano i wydrukowano ok. 1200 

ulotek o inicjatywie, które następnie pracownicy GOPS rozwieźli do sklepów, kościołów i 

urzędów na terenie gminy. 

„Kooperacja efektywna i skuteczna” - W ramach tego projektu Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Toruniu  na podstawie umowy przekazania, nieodpłatnie przekazał na 

rzecz GOPS  w Lubiewie 1 urządzenie do oczyszczania powietrza. 

 „Procedura zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w 

przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

wystąpienia Covid – 19”. W ramach w/w procedury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lubiewie  a także Urząd Gminy Lubiewo wystąpił do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Toruniu z zapotrzebowaniem na nieodpłatną dezynfekcję pomieszczeń GOPS 

i Urzędu oraz referatu Oświaty metodą zamgławiania lub ozonowania. Usługa we 

wskazanych budynkach została wykonana w dniu 12 grudnia 2020r. W ramach procedury 
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GOPS w Lubiewie wystąpił do ROPS w Toruniu o usługę cateringową dla 25 mieszkańców  

z terenu gminy Lubiewo (Posiłek dla seniora). Było to wsparcie realizowane przez Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Kobiet „GINEKA”. Koordynatorem działania był Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu. Wsparcie polegało na nieodpłatnym przygotowaniu i dostarczeniu 

posiłków osobom starszym i z niepełnosprawnościami, będącymi w trudnej sytuacji w 

związku z wystąpieniem COVID – 19 w okresie od 15.12.2020 do 31.12.2020 (dwudaniowy 

obiad , od poniedziałku do niedzieli). Stowarzyszenie GINEKA dokonało wyboru wykonawcy 

tej usługi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazał 25 mieszkańców 

Gminy, którzy spełnili kryteria udzielenia w/w pomocy (głównie osoby powyżej 65 r.ż. lub 

niepełnosprawne, samotne lub nie mające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) i 

wyraziły zgodę na otrzymywanie posiłków 

„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid – 19, łagodzenia jego skutków na 

terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. W ramach tego projektu realizowanego 

przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z powiatami i miastami na prawach powiatu oraz z 

Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku, Gminny Ośrodek pomocy 

Społecznej w Lubiewie otrzymał produkty ochronne tj. w szczególności rękawiczki 

jednorazowe, żele i płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice ochronne, 2 termometry 

bezdotykowe. W ramach tego projektu GOPS w Lubiewie wystąpił do ROPS w Toruniu o 

grant w wysokości 693,75 zł. Otrzymane dofinansowanie zgodnie z umową nr 

ROPS/GRANT/139/2020 z dnia 30.07.2020 zostało przeznaczone na finansowanie kosztów 

dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w 

związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym 

ryzykiem zachorowania (czyli dla opiekunki środowiskowej). 

Inne działania 

Na terenie gminy regularnie organizowane jest Spotkanie Wigilijne adresowane dla osób 

starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo (w roku 2020 ze względu na pandemię, 

spotkanie się nie odbyło – zorganizowano 100 paczek żywnościowych dla osób starszych  

samotnych). Ma charakter integracyjny połączony z poczęstunkiem oraz prezentacją 

programu artystycznego (np. w roku 2019 przygotowanego przez beneficjentów projektu 

grantowego „50+ Dojrzali, Aktywni, Potrzebni”. Począwszy od roku 2019 GOPS w Lubiewie 

bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolski projekt społeczny 

organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i 

mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy  w całej Polsce. Zasadą 

działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który 

ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie 

rozwiązywać swoje problemy. Gmina Lubiewo tradycyjnie bierze udział w projekcie. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazują Liderowi 

Szlachetnej Paczki rodziny do wsparcia. W 2020 roku pracownicy socjalni GOPS w 

Lubiewie wskazali Liderowi Szlachetnej Paczki 10 rodzin, które wyraziły zgodę na udział w 

projekcie. Pomoc otrzymały 4 rodziny. W paczkach znajdowały się: żywność, odzież, 

obuwie, pościele, koce, kołdry, sprzęt AGD. 
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Dodatkowe działania w roku 2020 były powodowane pandemią COVID-19. Gminny 

Ośrodek Pomocy społecznej w Lubiewie na bieżąco otrzymywał informację z tucholskiego 

sanepidu nt. osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej. Pracownik GOPS 

kontaktował się telefonicznie z tymi osobami i przekazywał im niezbędne informacje nt. 

sposobu segregacji i odbioru wytworzonych podczas kwarantanny/izolacji odpadów, 

wskazywał również na możliwość kontaktu z tut. OPS w razie konieczności udzielenia 

pomocy. W okresie od dnia 13.III.2020r. do dnia 28.XII.2020r. na kwarantannę lub izolację 

domową skierowanych zostało łącznie 887 mieszkańców. We wskazanym okresie 

zakażenie w/w wirusem dotknęło 188 mieszkańców Gminy Lubiewo. Kierownik GOPS w 

Lubiewie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy na prośbę Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

oddelegował 2 pracowników GOPS do pomocy w pracach tucholskiego Sanepidu. Od 23 

października br. wyznaczeni pracownicy GOPS–u pomagali inspektorom sanepidu w 

telefonicznym kontaktowaniu się z osobami skierowanymi na kwarantannę lub izolację 

domową. 

W początkowym okresie pandemii GOPS zorganizował akcję szycia masek. Uszyto ich 845 

szt. które zostały rozdysponowane przez strażaków ochotników oraz pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wśród mieszkańców gminy. GOPS zabezpieczył 

w maseczki także pracowników GOPS, pracowników Urzędu Gminy i Zakładu 

Komunalnego w Lubiewie. 

4.3. Profil społeczny osób korzystających z pomocy społecznej 

Analizując struktury korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach, należy zwrócić 

uwagę na kilka dominujących grup: 

• Osoby niezaradne życiowo, niesamodzielne, których sytuacja nie jest zależna od 

stanu rozwoju gminy, możliwości zarobkowania, szerszej sytuacji społeczno-

gospodarczej; są to osoby w bardzo niewielkim stopniu podatne na różnego rodzaju 

bodźce, bierne społecznie lub osoby, u których ze względu na wiek, skala potrzeb 

będzie się wciąż zwiększała  – są w praktyce stałymi beneficjentami systemu pomocy 

społecznej 

• Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby ciężko i przewlekle chore - dla których 

wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej jest (ze względu na wysokie koszty) 

niezbędne dla możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i/lub zawodowym, 

względnie jest niezbędne dla utrzymania się, prowadzenia rehabilitacji, leczenia, 

włączenia społecznego, itp. Dla tej grupy w dużym stopniu niepełnosprawność lub 

chorobą stanowią problem ekonomiczny.  

• Osoby wykazujące czasowo sytuację problemową związaną np. z utratą źródeł 

utrzymania lub bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wymagające 

wsparcia lub stymulacji, niekoniecznie finansowej, ale wykazujące szanse na 

skuteczne wyjście z systemu pomocy społecznej. 

Na uwagę zasługuje fakt, że relatywnie bardzo nielicznie w statystykach wykazywane są 

problemy związane z przemocą domową oraz różnego rodzaju patologicznymi 

zrachowaniami wśród młodzieży.  
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Z analizy wskaźników osób korzystających z pomocy społecznej wynika także 

ponadprzeciętna reprezentacja gospodarstw wieloosobowych (niskie dochody w 

przeliczeniu na członka gospodarstwa), z drugiej strony część beneficjentów t osoby 

samotne. Z pewnością w kolejnych latach udział tej grupy będzie się zwiększał.   

5. Charakterystyka problemów społecznych gminy 

Analiza liczby oraz zmian korzystających z pomocy społecznej, według przyczyn 

korzystania (powodu trudnej sytuacji życiowej) pozwala na identyfikację głównych 

problemów społeczno-gospodarczych gminy, które skutkują koniecznością korzystania z 

pomocy społecznej. Identyfikacja tych uwarunkowań pozwala więc na programowanie 

takich kierunków interwencji, które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć występowanie 

tych sytuacji kryzysowych. 

Jednocześnie bardzo istotne są także szerzej rozumiane procesy rozwoju społecznego, 

które stanowią swoiste „tło” dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej, bowiem 

wpływają na zachowania i postawy społeczne w gminie oraz zdolność mieszkańców do 

szybkiej adaptacji do nowych wyzwań/zmieniających się uwarunkowań. 

5.1. Problemy społeczne w świetle opinii mieszkańców – porównanie 
opinii z lat 2015 i 2019 

W 2015 roku W związku z opracowywaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Lubiewo” wykonano badanie ankietowe, mające na celu poszerzenie stanu wiedzy o stanie 

gminy Lubiewo oraz potrzebach zgłaszanych przez jej mieszkańców. Badanie łączyło więc 

elementy diagnozy stanu, jak również identyfikacji uwarunkowań szczególnie istotnych dla 

programowania rozwoju. Badanie zostało na wybranej grupie 135 osób reprezentujących 

12 miejscowości położonych na obszarze gminy Lubiewo. Respondenci byli 

przedstawicielami rozmaitych środowisk zawodowych, w związku z czym charakteryzowali 

się różną sytuacją materialną, przekładającą się w dużej mierze na potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej i zróżnicowane zapotrzebowanie m.in. na usługi i organizowane zajęcia 

dla rodziny. Można zatem przyjąć, że badanie ankietowe miało charakter reprezentatywny 

dla zobrazowania poszczególnych zagadnień w ujęciu gminnym, stanowiący znaczący 

wkład merytoryczny dla właściwego planowania działań w ramach opracowywanego 

„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”. Natomiast w przypadku oceny 

natężenia występowania danego zjawiska w poszczególnej miejscowości opieranie się w 

wielu przypadkach na opinii pojedynczych mieszkańców ma jedynie charakter poglądowy, 

niereprezentatywny dla całej populacji. Badanie wykonano przed kilkoma laty w całkowicie 

innej sytuacji gospodarczej, przy dużo większej skali różnego rodzaju problemów, w tym 

przede wszystkim związanych z sytuacją materialną. Niemniej jednak, warto przypomnieć 

wyniki uzyskane w dwóch największych miejscowościach, gdzie liczba uzyskanych zwrotnie 

ankiet była na tyle duża, że można już mówić o pewnej ich reprezentatywności (z Lubiewa 

uzyskano 47, a z Bysławia – 33 ankiety). Interesujące są nie tylko różnice w charakterze 

identyfikowanych problemów, ale też – poza „ucieczką” ludności młodej oraz alkoholizmem 

– brak wskazywanych masowo i jednoznacznie sytuacji problemowych.  
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Tabela 2. Pytanie 2 - Ocena natężenia występowania problemów społecznych w Bysławiu – dane 

podstawowe (liczba wskazań) 

Problem 
Nie 

występuje 

Występuje 
na niewielką 

skalę 

Występuje na 
dosyć dużą 

skalę 

Występuje 
powszechnie 

Nie mam 
zdania 

Bieda 1 17 8 5 1 

Brak pracy 0 15 12 5 0 

Niskie kwalifikacje 
zawodowe 
mieszkańców 

1 7 10 2 11 

Niechęć do 
poszukiwania i 
podejmowania pracy 

2 15 5 5 5 

Brak aspiracji wśród 
mieszkańców 

2 9 9 2 9 

Brak mieszkań dla 
młodych 

0 1 13 16 1 

Ludzie młodzi 
wyprowadzają się 

0 6 11 11 3 

Przestępczość wśród 
dorosłych 

4 16 3 0 8 

Chuligaństwo wśród 
młodzieży 

0 18 7 4 2 

Przemoc w rodzinie 3 11 4 1 12 

Brak zainteresowania 
problemami ludzi 
starszych 

3 4 11 4 8 

Alkoholizm 0 10 11 5 5 

Utrudniony dostęp do 
internetu 

15 13 1 1 1 

Brak bezpieczeństwa na 
drogach dla pieszych i 
rowerzystów 

0 8 16 6 0 

 

Tabela 9. Pytanie 2 - Ocena natężenia występowania problemów społecznych w Lubiewie – dane 

podstawowe (liczba wskazań) 

Problem 
Nie 

występuje 

Występuje 
na niewielką 

skalę 

Występuje na 
dosyć dużą 

skalę 

Występuje 
powszechnie 

Nie mam 
zdania 

Bieda 2 20 12 5 6 

Brak pracy 1 11 18 12 2 

Niskie kwalifikacje 
zawodowe 
mieszkańców 

1 11 13 6 14 

Niechęć do 
poszukiwania i 
podejmowania pracy 

4 8 13 9 11 

Brak aspiracji wśród 
mieszkańców 

3 8 10 7 16 

Brak mieszkań dla 
młodych 

1 8 11 20 5 

Ludzie młodzi 
wyprowadzają się 

1 5 15 20 4 

Przestępczość wśród 
dorosłych 

10 18 0 2 12 

Chuligaństwo wśród 
młodzieży 

5 19 7 7 5 

Przemoc w rodzinie 7 15 1 6 15 

Brak zainteresowania 
problemami ludzi 
starszych 

3 16 9 6 10 

Alkoholizm 1 15 12 6 10 

Utrudniony dostęp do 
internetu 

17 18 2 3 3 

Brak bezpieczeństwa na 
drogach dla pieszych i 
rowerzystów 

8 14 7 12 2 

 
Tabela 17. Pytanie 3 – Ocena sytuacji materialnej mieszkańców Bysławia na tle mieszkańców 

pozostałej części gminy 

Sytuacja materialna Liczba wskazań 

Nasza wieś należy do najzamożniejszych w gminie 2 

W większości wsi w gminie mieszkańcy są mniej zamożni niż w naszej wsi 6 

W większości wsi w gminie mieszkańcy są bardziej zamożni niż w naszej wsi 2 

Nasza wieś należy do najbiedniejszych w gminie 0 

Nie ma różnic pomiędzy miejscowościami 8 

Nie potrafię ocenić 14 
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W 2019 roku w związku z aktualizacją programu rewitalizacji, wykonano ponowne badanie. 

Uzyskano 153 wypełnione ankiety (w zdecydowanej większości ankiety były wypełnione 

kompletnie i staranie), które poddano analizom. Aż 53 ankiety pochodziły z Bysławia, po 20 

z Lubiewa i Bysławka. Ponieważ program rewitalizacji ukierunkowany był na aktywizację i 

włączenie ludności starszej, szczególnie dużo uwagi poświęcono problematyce tej grupy. 

Jedno z pytań miało na celu zidentyfikowanie najważniejszych spraw utrudniających życie 

ludności starszej w gminie Lubiewo. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 

maksymalnie 3 zagadnień z przedstawionej listy (co miało na celu skupienie się na 

problemach rzeczywiście najważniejszych w ocenie ankietowanych).  

Poszczególne zagadnienia uzyskały następującą liczbę wskazań: 

• zbyt niskie emerytury - 94 

• brakuje lekarzy specjalistów - 56 

• komunikacja publiczna działa tak źle, że nie można niczego załatwić poza swoją 

miejscowością - 53 

• brakuje miejsc, gdzie osoby starsze mogą się spotkać - 39 

• trudno dostać się do lekarza ogólnego - 36 

• ludzie starsi czują się samotni - 35 

• brakuje opieki dla osób starszych ze strony pomocy społecznej - 32 

• nie potrafią korzystać z komputera i internetu - 27 

• dzieci i młodzież nie szanują ludności starszej - 24 

• brakuje chodników i bezpiecznych przejść przez ulice - 23 

• brakuje oferty kulturalnej dla ludzi starszych - 13 

• nie czują się bezpiecznie z powodu przestępczości lub chuligaństwa - 3 

 

Tabela 23. Pytanie 3 – Ocena sytuacji materialnej mieszkańców Lubiewa na tle mieszkańców 
pozostałej części gminy 

Sytuacja materialna Liczba wskazań 
Nasza wieś należy do najzamożniejszych w gminie 0 

W większości wsi w gminie mieszkańcy są mniej zamożni niż w naszej wsi 3 

W większości wsi w gminie mieszkańcy są bardziej zamożni niż w naszej wsi 7 

Nasza wieś należy do najbiedniejszych w gminie 3 

Nie ma różnic pomiędzy miejscowościami 15 

Nie potrafię ocenić 17 
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Odpowiedź na prośbę o wskazanie najwyżej 3 spraw, które w największym stopniu utrudniają 
życie ludności starszej w gminie Lubiewo 
 

Kolejne pytanie miało na celu ocenę natężenia innych potencjalnych problemów rozwoju 
społecznego. Przedstawiono listę 11 zagadnień, z których każde jest (jeśli występuje) 
obiektywnie problemem społecznym i poproszono o dokonanie oceny, w jakim stopniu te 
problemy są reprezentowane (jakie mają natężenie) w gminie Lubiewo. 
 
Tabela. Uśrednione odpowiedzi na prośbę o ocenę natężenia problemów społecznych w 
gminie Lubiewo 
Możliwy zakres odpowiedzi: 1 – nie występuje, 2 –występuje na niewielką skalę, 3 – występuje na dosyć dużą 
skalę, 4 – występuje powszechnie, 5 – nie mam zdania. Do obliczenia wartości średnich uwzględniono w 
każdym przypadku tylko odpowiedzi 1-4 

Zagadnienie problemowe 
wszystkie 

ankiety 
ankiety z 
Bysławia 

ankiety z 
Bysławka 

ankiety z 
Lubiewa 

Ludzie młodzi wyprowadzają się 3,0 3,1 3,1 3,2 

Brak możliwości pożytecznego spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież 2,6 2,6 2,9 2,7 

Brak bezpieczeństwa na drogach dla 
pieszych i rowerzystów 2,4 2,4 2,3 2,8 

Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych ludności 2,3 2,3 2,5 2,4 

Alkoholizm 2,3 2,3 2,8 2,3 

Bieda 2,2 2,2 2,2 2,1 

Rzeczywisty brak pracy 2,1 2,1 2,4 2,1 

Chuligaństwo wśród młodzieży 2,1 2,1 2,1 2,1 

Przemoc w rodzinie 1,7 1,8 1,9 1,7 

Przestępczość wśród dorosłych 1,7 1,8 1,7 1,6 

Utrudniony dostęp do internetu 1,7 1,8 1,7 1,4 

 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że w opinii badanych powyższe zagadnienia w 

zdecydowanej większości nie stanowią problemów społecznych w gminie Lubiewo, gdyż ich 

natężenie oceniono jako relatywnie niskie (w większości przypadków są to wskazania bliskie 

oceny „występuje na niewielką skalę”). Niemniej jednak z analizy ankiet wyłania się jeden 

bardzo istotny problem– ubytek ludności młodej, który uzyskał uśrednioną ocenę na 

poziomie 3,0 (a więc ankietowani wskazują, że występuje na dosyć dużą skalę). 

Zagadnienie to powinno być przedmiotem bliższych analiz – jest ono na obszarach wiejskich 
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dosyć często wskazywanym problemem, ale należałoby rozpoznać, czy w gminie Lubiewo 

są jakieś specyficzne jego przyczyny, które są możliwe do ograniczenia poprzez działania 

Urzędu Gminy. Wyniki ankiety wskazują także, że gmina musi kontynuować już realizowane 

działania na rzecz atrakcyjnego i pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i 

młodzieży oraz na rzecz poprawy stanu dróg – bo stosunkowo duża część ankietowanych 

zwracała na to uwagę.  

Jedno z pytań miało na celu ocenę woli uczestnictwa seniorów w działaniach 

aktywizacyjnych. Zapytano „Czy Pani/Pan albo ktoś z członków Pani/Pana Rodziny 

(Rodzice lub Dziadkowie) uczestniczyłby w zajęciach prowadzonych dla mieszkańców w 

wieku 60 i więcej lat gdyby były one bezpłatne i były organizowane w miejscowości 

zamieszkania lub Gmina zapewniłaby transport na zajęcia?”. Uzyskano następujące 

odpowiedzi: 

• Na pewno tak – 17 (czyli 12% deklaracji, których to potencjalnie dotyczy) 

• Raczej tak - 66 (czyli 48% deklaracji, których to potencjalnie dotyczy) 

• Raczej nie - 42 (czyli 30% deklaracji, których to potencjalnie dotyczy) 

• Na pewno nie - 13 (czyli 9% deklaracji, których to potencjalnie dotyczy) 

• Ponadto w 14 ankietach zadeklarowano, że nikt z członków rodziny zamieszkujących 

w gminie nie liczy ponad 60 lat - 14 

Powyższe wskazuje na relatywnie duże zainteresowanie programem zajęć dla seniorów, co 

sugeruje, że klub seniora powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem. Oczywiście 

odpowiedzi udzielane w ankietach nie mają charakteru wiążącego zobowiązania, więc 

niezbędne będzie szczegółowe rozpoznanie realnego zainteresowania, które bez wątpienia 

(na poziomie konkretnych deklaracji) będzie niższe od deklarowanego w ankietach. Nie 

zmienia to jednak faktu, że nawet przy mniejszym realnym poziomie uczestnictwa, 

dotyczyłoby ono bardzo dużej liczby osób, w skali gminy sięgającej kilkuset osób. 

 
Odpowiedź na pytanie „Czy Pani/Pan albo ktoś z członków Pani/Pana Rodziny (Rodzice lub 
Dziadkowie) uczestniczyłby w zajęciach prowadzonych dla mieszkańców w wieku 60 i więcej 
lat gdyby były one bezpłatne i były organizowane w miejscowości zamieszkania lub Gmina 
zapewniłaby transport na zajęcia?” 

5.2. Problemy związane bezpośrednio z systemem pomocy społecznej 

System pomocy społecznej w gminie Lubiewo znajduje się w przededniu istotnej zmiany 

charakteru potrzeb społecznych (jest to zresztą problem typowy dla większości gminnych 
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ośrodków pomocy społecznej). Z okresu, gdy szczególnie duże znaczenie miały problemy 

bezpośrednio związane z sytuacją materialną ludności, powiązaną z sytuacją na rynku 

pracy wciąż trudną od początku transformacji systemowej (i beneficjenci pomocy w bardzo 

dużej części reprezentowali te środowiska), gminne ośrodki pomocy społecznej będą 

ewoluować w kierunków centrów obsługujących i stymulujących funkcjonowanie osób trwale 

zależnych od pomocy społecznej (których jakość życia, czy w ogóle możliwość codziennego 

funkcjonowania, będą zależne od pomocy świadczonej systemowo), wśród których coraz 

większą część stanowić będą osoby starsze. Powyższa transformacja roli pomocy 

społecznej widoczna jest także w porównaniu skali udzielanej pomocy w gminie Lubiewo na 

przestrzeni ostatnich lat. Na przykład liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu 

ubóstwa zmniejszyła się pomiędzy rokiem 2010 a 2019 ponad 3-krotnie, a liczba osób 

objętych pomocą, funkcjonujących w tego typu rodzinach – prawie 5-krotnie. Wystarczy 

zauważyć, że w roku 2010 pomocą z powodu ubóstwa w sposób bezpośredni lub pośredni 

objęty był więcej, niż co 6-ty mieszkaniec gminy, w roku 2019 – już tylko co 27-my 

mieszkaniec. Zasięg pomocy udzielanej z powodu bezrobocia zmalał ponad 3-krotnie. 

Dlatego coraz silniej dostrzegalne są inne grupy beneficjentów, które na przestrzeni lat 

wykazują podobne wartości lub zasięg pomocy im udzielanej rośnie – ale dotąd nie były tak 

silnie eksponowane ze względu na dominujące znaczenie ubóstwa i bezrobocia w 

przyczynach udzielania pomocy. Na przykład w orku 2019 po raz pierwszy liczba rodzin, 

którym udzielono pomocy z tytułu niepełnosprawności jest niemal identyczna, jak z powodu 

ubóstwa. Począwszy od 2017 roku liczba rodzin uzyskujących pomoc z powodu 

niepełnosprawności jest wyższa, niż z powodu bezrobocia. Jeśli uwzględni się liczbę osób 

żyjących w rodzinach objętych pomocą, to w roku 2018 i 2019 najliczniejszymi 

beneficjentami były rodziny objęte pomocą z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa – 

wcześniej z bardzo dużą przewagą były to rodziny objęte pomocą z tytułu ubóstwa.   

Ubóstwo 

Stanowi wciąż kluczowy problem dla systemu pomocy społecznej w gminie, jednak jego 

znaczenie w ostatnich latach sukcesywnie i dosyć szybko malało. Należy zauważyć, że jest 

to kategoria stosunkowo wrażliwa – fluktuacje na rynku pracy, w tym możliwe spowolnienie 

gospodarcze spowodowane konsekwencjami covid-19 mogą wpłynąć na szybki wzrost 

zapotrzebowania na pomoc o takim charakterze. Należy także zauważyć, że nawet w 

sytuacji bardzo korzystnej sytuacji gospodarczej i bardzo sprawnie funkcjonującego 

systemu aktywizacji społecznej i zawodowej, nie jest możliwe definitywne wyeliminowanie 

ubóstwa. W 2019 nawet w gminach o wyjątkowo korzystnej sytuacji na rynku pracy, zasięg 

pomocy społecznej udzielanej w oparciu o kryterium dochodowe, wynosił od 1,2 do 3% (w 

gminie Lubiewo – 3,7%). 

 

Bezrobocie 

Obecnie bezrobocie w większości jest wynikiem braku woli podjęcia pracy w odpowiedzi na 

niesatysfakcjonujące warunki pracy/wynagrodzenia bądź też wynikającej z braku woli 

wykonywania pracy. Podkreślić jednak należy, że gmina Lubiewo jest stosunkowo wrażliwa 

na ewentualne wahania na rynku pracy (stosunkowo mała liczba miejsc pracy na terenie 

gminy i w bliskiej okolicy powoduje, że w przypadku znaczącego spadku koniunktury 

gospodarczej istotna część osób tracących pracę może mieć problem z jej ponownym 
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pozyskaniem). Bezrobocie jest silnie powiązane z problemem ubóstwa (brak pracy 

podstawowym czynnikiem niskich dochodów rodzin).  

 

Niepełnosprawność 

Problem ten na terenie gminy jest zauważalny pod względem skali (dotyczy około 70 rodzin, 

z około 220 mieszkańcami). W ostatnich latach wykazuje tendencję malejącą, co może być 

powiązane z korzystną sytuacją gospodarczą i możliwością aktywizacji zawodowej dużej 

liczby osób z niepełnosprawnościami. 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dotyczy w ostatnich latach 

około 20-30 rodzin rocznie, choć liczba ta jest corocznie zmienna. W większej skali dotyczy 

rodzin niepełnych, niż rodzin wielodzietnych. Trudno przewidzieć dalszy trend rozwoju 

zapotrzebowania. 

 

Ochrona macierzyństwa lub wielodzietności 

Potrzeba ochrony macierzyństwa jest problemem o małej skali w roku 2019 (44 rodziny), 

choć  należy pamiętać, że jeszcze przed kilkoma laty corocznie notowano wzrost potrzeb a 

rok 2018 był pod tym względem rekordowy. Problem dotyczy niemal wyłącznie rodzin 

wielodzietnych, wskutek czego liczba mieszkańców gminy żyjących w rodzinach, którym 

udziela się pomocy z tego powodu – jest relatywnie bardzo duża (w 2019 – 237 osób, ale w 

2018 – 330, czyli co 18-ty mieszkaniec gminy).  

 

Przemoc w rodzinie 

W poprzednich latach problem notowano w kilku przypadkach rocznie (najczęściej 1-2 

rodziny objęte  

w ciągu roku pomocą z tego powodu). Problem dotyczył przede wszystkim rodzin 

wielodzietnych.  

 

Długotrwała lub ciężka choroba 

Pomocy z racji długotrwałej lub ciężkiej choroby udziela się przeciętnie około 40 rodzinom 

rocznie i na tle lat wcześniejszych jest to liczba znacznie wyższa. W rodzinach tych 

zamieszkują najczęściej przeciętnie 3-4 osoby. Należy się spodziewać wzrostu 

zapotrzebowania. 

 

Alkoholizm lub narkomania  

Alkoholizm stanowi na terenie gminy problem, który jednak ze względu na specyfikę 

udzielanej pomocy, nie znajduje odzwierciedlenia w statystykach pomocy społecznej 

(formalnie udziela się pomocy zaledwie kilku rodzinom rocznie). Pomoc jest tu realizowana 

głównie przez pracę socjalną, względnie angażowanie specjalistów. Wskaźniki udzielanej 

pomocy są w tym aspekcie całkowicie niemiarodajne. Warto zauważyć, że w badaniu 

ankietowym wykonanym w roku 2015, alkoholizm był wskazywany jako najważniejszy 

problem społeczny oprócz problemów dotyczących sytuacji mieszkaniowej młodych ludzi i 

ich odpływu z terenu gminy.  
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Narkomania w ogóle nie była w ostatnich latach odnotowywana jako problem społecznych 

w gminie. 

 

Ofiary handlu ludźmi 

Na terenie gminy nie notowano dotąd zapotrzebowania na interwencję powodowaną tego 

typu przyczynami. 

 

Bezdomność 

W ostatnich dwóch latach nie notuje się problemu. Z pewnością w przyszłości nie będzie to 

istotny problem na terenie gminy.  

 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

W ostatnich trzech latach nie odnotowano potrzeb. Z pewnością w przyszłości nie będzie to 

istotny problem na terenie gminy. 

 

Uchodźstwo - integracja cudzoziemców 

Na terenie gminy nie notowano dotąd zapotrzebowania na interwencję powodowaną 

napływem cudzoziemców. Z pewnością w przyszłości nie będzie to istotny problem na 

terenie gminy. 

 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne 

Są to całkowicie nieprzewidywalne zdarzenia o różnym charakterze. W ostatnich latach 

miały miejsce niezbyt liczne przypadki, z wyjątkiem pomocy udzielanej po nawałnicy z roku 

2017, gdzie istotnej pomocy udzielono 25 rodzinom. Są to wprawdzie zagadnienia 

niemożliwe do przewidzenia, ale z całą pewnością w przyszłości nie będzie problem istotnie 

angażujący system pomocy społecznej na terenie gminy. 

 

5.3. Problemy stanowiące tło funkcjonowania systemu pomocy 
społecznej 

Poziom kształcenia i poziom wykształcenia 

Dostępne dane wskazują, że gmina cechuje się co najwyżej przeciętnym poziomem 

kształcenia w szkołach podstawowych. Jakość kształcenia ma fundamentalne znaczenie 

dla dalszego rozwoju młodego człowieka – wyboru kierunków kształcenia po szkole 

podstawowej, a w konsekwencji jego sytuacji zawodowej, ukształtowania postaw 

społecznych – a więc możliwości osiągania dochodów i prowadzenia aktywności 

społecznej.   

 

Zdolność adaptacji do technologii informacyjnych 

Brak danych, które pozwoliłyby w sposób szczególny ocenić zdolność mieszkańców gminy 

Lubiewo do adaptacji technologii informacyjnych. Można przypuszczać, że nie różnią się 

one od sytuacji prezentowanej przeciętnie na obszarach wiejskich – a więc są na dosyć 

niskim poziomie, co jest wynikiem połączenia co najwyżej umiarkowanych umiejętności, 

niskiego rozwoju infrastruktury pozwalającej na korzystanie z szybkiego internetu oraz 

niewielkiej oferty lokalnych usług publicznych i komercyjnych świadczonych przez internet. 
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Postępujące starzenie się społeczeństwa oraz solidarność międzypokoleniowa 

Zagadnienie starzenia wraz ze wskazaniem konsekwencji tego procesu, zostało szerzej 

scharakteryzowane w kolejnym rozdziale. Uwagę zwraca wciąż niewystarczające 

przygotowanie gminy w zakresie oferty kierowanej do ludności starszej. Dotąd poczynione 

działania można określić co najwyżej jako „inicjalne” – to znaczy zapoczątkowano właściwe 

działania, ale stan ich upowszechnienia nie pozwoli na powszechne włączenie ludności 

starszej.  

6. Prognozy rozwoju sytuacji społecznej w gminie w okresie 2020+ 

6.1. Prognoza demograficzna jako podstawowe uwarunkowanie 
realizacji zadań z dziedziny pomocy społecznej  

Jednym z podstawowych uwarunkowań w kontekście realizacji zadań z dziedziny pomocy 

społecznej, jest prognoza demograficzna. 

Najważniejszym wyzwaniem demograficznym przed którym stoi gmina Lubiewo, podobnie 

zresztą jak wszystkie polskie samorządy, jest nasilenie procesu starzenia się ludności. 

Przejawia się on coraz większą liczbą i coraz większym udziałem ludności starszej, przy 

malejącej liczbie ludności młodej. W ujęciu grup ekonomicznych skutkuje to wzrostem w 

kategorii grupy poprodukcyjnej oraz spadkiem w grupie przedprodukcyjnej. Proces ten 

zachodzi od dawna, ale w ostatnich latach w związku z jego nasileniem, ale także 

zwracaniem na to zagadnienie coraz większej uwagi w środkach masowego przekazu, jest 

coraz łatwiej powszechnie dostrzegany i rozumiany, co jest ważne zwłaszcza w kontekście 

kształtowania solidarności międzypokoleniowej. W kolejnych latach należy spodziewać się 

jego kontynuacji i nasilenia.  

Zmiany liczby i udziału grup ekonomicznych w latach 1995-2019 w gminie Lubiewo 
Grupa ekonomiczna 

ludności 
 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

grupa przedprodukcyjna 
liczba 1 747 1 599 1 458 1 409 1 291 1 261 

udział (%) 30,2 28,6 25,5 24,1 21,9 21,1 

grupa poprodukcyjna 
liczba 803 757 777 838 958 1 106 

udział (%) 13,9 13,6 13,6 14,3 16,2 18,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Poniżej przedstawiono wyniki prognozy wykonanej w roku 2017 (na podstawie danych do 

roku 2016) dla poszczególnych gmin prze Główny Urząd Statystyczny do roku 2030. Już 

obecnie, na podstawie rzeczywistych danych za lata 2017-19 można dostrzec bardzo 

nieduże rozbieżności pomiędzy prognozą a rzeczywistymi wartościami, które na pewno w 

kolejnych latach będą się pogłębiały. Niemniej jednak, prognoza pokazuje bardzo 

charakterystyczny trend oraz jego ogólną skalę – niezależnie od błędów dotyczących 

szczegółowych wartości prognozy, te generalne uwarunkowania pozostają aktualne. 

Prognoza rozwoju ludności w gminie Lubiewo wykonana przez GUS – wartości bezwzględne 
Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ogółem 5 923 5 925 5 931 5 936 5 942 5 947 5 951 5 958 5 965 5 972 5 978 5 985 5 992 5 994 5 999 

przedproduk
cyjny 0-17 

1 255 1 253 1 242 1 235 1 238 1 250 1 247 1 232 1 230 1 221 1 197 1 191 1 175 1 168 1 159 

produkcyjny 
18-59/64 

3 665 3 633 3 626 3 598 3 570 3 541 3 524 3 541 3 547 3 546 3 570 3 573 3 584 3 570 3 573 

mobilny 18-
44 

2 370 2 356 2 345 2 321 2 286 2 243 2 205 2 192 2 174 2 139 2 126 2 116 2 099 2 062 2 043 

niemobilny  
44-59/64 

1 295 1 277 1 281 1 277 1 284 1 298 1 319 1 349 1 373 1 407 1 444 1 457 1 485 1 508 1 530 
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poprodukcyj
ny 60+/65+ 

1 003 1 039 1 063 1 103 1 134 1 156 1 180 1 185 1 188 1 205 1 211 1 221 1 233 1 256 1 267 

0-14 1 047 1 045 1 054 1 053 1 040 1 039 1 030 1 006 1 001 984 981 975 974 940 937 

15-59 3 680 3 634 3 613 3 586 3 579 3 570 3 575 3 602 3 617 3 626 3 620 3 628 3 610 3 615 3 601 

60+ 1 196 1 246 1 264 1 297 1 323 1 338 1 346 1 350 1 347 1 362 1 377 1 382 1 408 1 439 1 461 

15-64 4 058 4 045 4 023 3 999 3 990 3 963 3 930 3 946 3 928 3 929 3 924 3 927 3 930 3 968 3 960 

65+ 818 835 854 884 912 945 991 1 006 1 036 1 059 1 073 1 083 1 088 1 086 1 102 

80+ 212 204 206 198 204 197 187 181 179 172 185 201 213 220 245 

Źródło: Dane GUS 

Prognoza rozwoju ludności w gminie Lubiewo wykonana przez GUS – dynamika (rok 2016 = 
100) 
Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 

przedprod
ukcyjny 0-
17 

100 100 99 98 99 100 99 98 98 97 95 95 94 93 92 

produkcyj
ny 18-
59/64 

100 99 99 98 97 97 96 97 97 97 97 97 98 97 97 

mobilny 
18-44 

100 99 99 98 96 95 93 92 92 90 90 89 89 87 86 

niemobiln
y  44-
59/64 

100 99 99 99 99 100 102 104 106 109 112 113 115 116 118 

poproduk
cyjny 
60+/65+ 

100 104 106 110 113 115 118 118 118 120 121 122 123 125 126 

0-14 100 100 101 101 99 99 98 96 96 94 94 93 93 90 89 

15-59 100 99 98 97 97 97 97 98 98 99 98 99 98 98 98 

60+ 100 104 106 108 111 112 113 113 113 114 115 116 118 120 122 

15-64 100 100 99 99 98 98 97 97 97 97 97 97 97 98 98 

65+ 100 102 104 108 111 116 121 123 127 129 131 132 133 133 135 

80+ 100 96 97 93 96 93 88 85 84 81 87 95 100 104 116 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

W sferze programowania rozwoju społecznego w gminie, prognozowane zmiany struktur 

wieku powodować będą następujące konsekwencje: 

• Obserwowany będzie sukcesywny, silny wzrost liczebności grup starszych. 

Zagadnienie to będzie jednym z podstawowych uwarunkowań rozwoju gminy. 

Podkreślić należy, że zagadnienie starzenia społeczeństwa będzie miało charakter 

powszechny, a na obszarach wiejskich przyjmie nieco mniejsze natężenie, niż w 

miastach. W szczególności należy podkreślić: 
o Znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi kierowane do najstarszych 

mieszkańców – związane z ograniczoną możliwością lub wręcz brakiem 

możliwości samodzielnego funkcjonowania (usługi o typowym charakterze 

opiekuńczym) 

o Znaczący wzrost zapotrzebowania na działalności służące integracji i 

włączeniu społecznemu ludności starszej – będzie on wynikał nie tylko z 

wzrostu liczby ludności w tym wieku i naturalnego oczekiwania kontaktów 

międzyludzkich, ale będzie pogłębiony przez zjawisko samotności 

(rozwiązywanie związków wskutek śmierci jednego z małżonków, przede 

wszystkim mężczyzn, cechujących się niższą przeciętną długością trwania 

życia; zanik rodzin wielopokoleniowych) oraz promowanie w mediach 

aktywności społecznej i fizycznej aż do późnej starości.  

o Znaczący wzrost zapotrzebowania na podstawową i specjalistyczną opiekę 
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zdrowotną – związany bezpośrednio z większą liczbą ludności starszej, w 

sposób naturalny wymagającej opieki lekarskiej w dużo większym stopniu niż 

ludność młoda.  

• Znaczące zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży nie będzie skutkować likwidacją 

bazy usług i zagospodarowania dedykowanego dla tej grupy wiekowej, bowiem coraz 

silniejsze będzie oczekiwanie, że usługi te powinny być powszechne – dobrze 

dostępne niezależnie od miejsca zamieszkania; oznacza to dużo większe koszty 

funkcjonowania samorządu gminy. 

• W dalszym stopniu utrzymywać się będzie wysoka (choć sukcesywnie malejąca) 

liczebność grupy produkcyjnej. Należy więc uwzględniać duże zapotrzebowanie na 

pracę. Co bardzo ważne – zwiększać się będzie udział grupy produkcyjnej 

niemobilnej a maleć będzie udział grupy mobilnej. Niesie to istotne konsekwencje dla 

rozwoju przedsiębiorczości, bo to młodzi ludzie zazwyczaj są bardziej skłonni do 

zakładania nowych podmiotów.  

• Przewiduje się utrzymywanie wysokiego (ale malejącego) zapotrzebowania na usługi 

przedszkolne oraz opiekuńcze dla dzieci w wieku do 3 lat (zwane opieką żłobkową). 

Należy jednak podkreślić, że dla tej grupy wiekowej prognoza wykonana na okres 

dłuższy, niż kilku lat, jest obarczona dużym ryzykiem – należy tu w sposób ciągły 

monitorować sytuację.  

• Przewiduje się spadek liczebności grupy uczęszczającej do szkół podstawowych.  

 

Odnosząc się do prognozy zmian liczby ludności, należy podkreślić, że: 

• Ze względu na małą liczbę mieszkańców gminy Lubiewo, wiele procesów 

demograficznych w gminie cechuje się przypadkowością przebiegu i nie jest możliwe 

jednoznaczne i precyzyjne określenie tendencji rozwojowych.  

• Zarówno ruch naturalny, jak i ruch migracyjny cechować się będą niewielkimi 

wartościami bezwzględnymi – stąd też coroczne zmiany liczby ludności będą 

niewielkie. 

• Saldo migracji w okresie wieloletnim będzie ujemne, ale o bardzo niewielkich 

wartościach.  

• Zakłada się utrzymywanie lub minimalny wzrost liczby urodzeń, przy utrzymywaniu 

zbliżonej do obecnej liczby zgonów. Po roku 2030 można spodziewać się spadku 

liczby urodzeń i wzrostu liczby zgonów.  

• Dla zmian liczby mieszkańców większe znaczenie mieć będzie ruch naturalny, niż 

migracyjny. Dlatego też do roku 2030 można spodziewać się niewielkiego wzrostu 

liczby mieszkańców – bo w tym okresie przyrost naturalny będzie dodatni, ale po roku 

2030 wskaźniki będą się pogarszać i przewaga zgonów będzie wpływała na spadek 

liczby mieszkańców.  

• Zmiany liczby mieszkańców nie będą miały znaczenia dla realizacji zadań własnych 

gminy, ale bardzo duże znaczenie mieć będą zmiany struktur wieku – ich prognozę 

zawarto w tabeli i na nie należy zwrócić szczególną uwagę.  

 

6.2. Prognoza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz kontekstu rozwoju 
społecznego gminy  

Nadchodząca dekada powinna być okresem dalszej poprawy sytuacji gospodarczej, a co 
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za tym idzie, wzrostu jakości życia mieszkańców mierzonej warunkami materialnymi. 

Pamiętać jednak należy, że na ogólną jakość życia, a więc atrakcyjność danej lokalizacji do 

zamieszkania, składa się także kilka innych czynników, przede wszystkim: możliwość 

zaspokajania codziennych potrzeb gospodarstw domowych w zakresie usług (a więc na 

przykład dostępność i jakość edukacji, ochrony zdrowia, kultury ale także funkcjonowanie 

transportu publicznego niezbędnego do załatwiania potrzeb w zakresie usług dostępnych w 

innych ośrodkach, np. miastach powiatowych), jakość przestrzeni (stan środowiska), 

możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie zamieszkania, stan rozwoju 

infrastruktury niezbędnej dla jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Uwzględniając szczegółowe uwarunkowania, w jakich funkcjonuje gmina Lubiewo, należy 

założyć następujący model bazy ekonomicznej i źródeł utrzymania mieszkańców: 

• stosunkowo niewielka część ludności aktywnej zawodowo utrzymywać się będzie z 

pracy we własnym gospodarstwie rolnym -w długim okresie znaczenie tej grupy 

będzie maleć, ale w okresie najbliższej dekady można uznać udział tej grupy za stały, 

• stosunkowo liczna będzie grupa osób wykonujących pracę najemną na terenie gminy 

oraz w jej bliskim sąsiedztwie (kilku-kilkunastu kilometrów – jest to obszar, w którym 

dojazdy do pracy nie stanowią jeszcze dostrzegalnej uciążliwości) w różnego rodzaju 

działalnościach wytwórczych lub usługowych 

• stosunkowo nieliczna będzie grupa osób prowadzących własną pozarolniczą 

działalność gospodarczą nastawioną na lokalnych odbiorców/klientów – w długim 

okresie udział tej grupy powinien rosnąć, ale w okresie najbliższej dekady nie należy 

oczekiwać istotnych zmian, 

• stosunkowo nieliczna będzie grupa osób wyjeżdżających do pracy na większe 

odległości – w części dotyczyć to będzie osób o specjalistycznych kwalifikacjach, 

pozwalających na uzyskiwanie wystarczająco wysokich wynagrodzeń, 

rekompensujących koszty i uciążliwość dojazdów, 

• bardzo nieliczna będzie grupa osób prowadzących własną pozarolniczą działalność 

gospodarczą, nastawioną na odbiorców/klientów zlokalizowanych poza gminą – są 

to na przykład przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, ale także działalności które 

mogą być świadczone w sposób zdalny; w długim okresie udział tej grupy będzie 

rosnąć, najbliższa dekada powinna być przede wszystkim okresem 

rozpowszechniania tej idei wśród ludności młodej, która posiada predyspozycje dla 

przyjęcia takiego stylu pracy i przygotowania się poprzez nabycie odpowiednich 

kwalifikacji.  

Podkreślić należy rolę technologii informacyjnych w stymulowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego. Szczególnie okres pandemii covid-19 unaocznił jak szeroka może być 

skala zastosowań technologii informacyjnych w codziennym życiu, w tym także zastosowań 

eliminujących konieczność bezpośredniego kontaktu lub przemieszczania się. Są to 

rozwiązania szczególnie atrakcyjne dla obszarów położonych z dala od głównych ośrodków 

– centrów rozwoju, bowiem o ile fizyczna odległość czyni te obszary peryferyjnymi, to 

możliwość uczestnictwa zdalnego całkowicie tę barierę eliminuje. Technologie informacyjne 

mogą być wykorzystywane do świadczenia pracy, kształcenia się, uczestnictwa w różnego 

rodzaju wydarzeniach, wreszcie mogą służyć skuteczniejszemu porozumiewaniu się – 

chociażby rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Niezbędne są jednak trzy czynniki: 

techniczna możliwość ich rozwoju (związana z dostępem do szerokopasmowej sieci), 

umiejętności pozwalające na wykorzystanie technologii oraz świadomość możliwości 
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zaspokojenia istotnych potrzeb w sposób lepszy, szybszy, łatwiejszy i tańszy niż tradycyjnie 

za pomocą technologii informacyjnych.  

Jednak scenariusz dalszego pomyślnego rozwoju gospodarczego kraju, w tym 

województwa kujawsko-pomorskiego, musi także zakładać wzrost różnic w jakości życia 

pomiędzy obszarami zdolnymi do funkcjonowania w głównym nurcie gospodarki oraz 

obszarami peryferyjnymi, które nie będą czerpać korzyści rozwojowych z postępujących 

zmian, a tym samym będą się wolniej rozwijać a nawet stagnować. Niezbędne jest więc 

przygotowywanie obszaru i społeczności gminy do nadchodzących zmian. Przede 

wszystkim należy zwracać uwagę na następujące zagadnienia:  

• wykształcanie w młodych ludziach etosu pracy (przekonania, że pomyślność 

ekonomiczna gospodarstw domowych pochodzi z pracy, a nie ze świadczeń 

społecznych),  

• wykształcanie w młodych ludziach etosu samorozwoju i kształcenia (przekonania, że 

wyższy poziom kwalifikacji ułatwia uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia – 

zarówno w sferze uzyskiwanych wynagrodzeń, jak i realizacji aspiracji zawodowych),  

• wykształcanie w młodych ludziach przywiązania do własnej 

miejscowości/gminy/”okolicy” oraz stwarzanie możliwości do osiedlenia się w rejonie 

miejsca dotychczasowego zamieszkania po usamodzielnieniu się i opuszczeniu 

gospodarstwa domowego rodziców  

• wykształcenie wśród ludności, która już zakończyła formalną edukację poczucia 

konieczności rozwoju przez całe życie, w tym także rozwoju zawodowego 

umożliwiającego elastyczność na rynku pracy, 

• stymulowanie wszelkich przejawów aktywności społecznej, 

• przygotowanie przestrzeni gminy do możliwości rozwoju gospodarczego poprzez 

wyznaczenie, uzbrojenie i promowanie terenów inwestycyjnych, 

• upowszechnianie rozwiązań informatycznych – zarówno aspektów technicznych 

dostępności do sieci, jak i podnoszenia umiejętności mieszkańców oraz rozwoju e-

usług, 

• dążenie do rozwoju transportu publicznego, zapewniającego mobilność niezbędną 

dla dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych – przede wszystkim w relacjach 

do Tucholi ale także do Bydgoszczy (bezpośrednio lub z dogodną przesiadką na 

pociąg).  

 

Podkreślić należy niezwykle duże ryzyko dla rozwoju wszystkich gmin o takim profilu 

społeczno-gospodarczym, jaki prezentuje gmina Lubiewo – ryzyko odpływu młodzieży. 

Zjawisko to w wymiarze demograficznym potęgować będzie procesy starzenia społecznego, 

w wymiarze społecznym zagrażać będzie rozwojowi gminy przede wszystkim przez drenaż 

ludzi aktywnych i dobrze wykształconych, natomiast w wymiarze gospodarczym osłabiać 

będzie konkurencyjność gminy przez drenaż ludzi wykwalifikowanych, jak też osłabiać 

będzie siłę nabywczą społeczeństwa gminy (zakup towarów i usług na terenie gminy przez 

mieszkańców danej gminy także istotnie pobudza lokalną gospodarkę). Badania ankietowe 

prowadzone wśród młodzieży szkolnej w gminach o podobnym profilu jak gmina Lubiewo, 

wskazują na bardzo mały odsetek ankietowanych jednoznacznie deklarujących wolę 

pozostania w wieku dorosłym we własnej gminie przy jednocześnie wysokim odsetku 

deklaracji wyprowadzenia się z gminy. 

Już dzieci i młodzież wczesnych klas szkół podstawowych powinna być traktowana przez 
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samorząd gminy jako partner w rozwoju lokalnym – już ta grupa powinna być regularnie 

informowana o zamierzeniach władz gminy w zakresie rozwoju gminy oraz powinno się z 

nią regularnie konsultować tego typu plany, jak też pytać o potrzeby i oczekiwania – 

zwiększy to aktywność społeczną i zaangażowanie, wykształci poczucie tożsamości 

lokalnej, a w dłuższej perspektywie pozwoli docenić walory gminy jako miejsca, z którym w 

przyszłości warto świadomie związać swoją przyszłość.  

6.3. Identyfikacja najważniejszych wyzwań w sektorze pomocy 
społecznej (prognoza potrzeb) 

Przeprowadzone analizy pozwalają na dokonanie prognozy najważniejszych wyzwań w 

sektorze pomocy społecznej w okresie kilkuletnim oraz w perspektywie średniookresowej.  

 

Analiza dotychczasowych struktur korzystania oraz aktualna struktura aktywności pomocy 

społecznej w gminie wskazuje, że: 

• w okresie krótkookresowym na terenie gminy decydujące znaczenie będą miały 

cztery przyczyny korzystania z pomocy społecznej: ubóstwo (jego skala wciąż 

powinna maleć aż do osiągnięcia – w długim okresie - poziomu związanego z 

cechami społeczeństwa, a nie z sytuacją gospodarczą; na tym poziomie będzie się 

utrzymywać niezależnie od poziomu rozwoju gminy), bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ochrona 

macierzyństwa lub wielodzietności (skala zjawiska wielodzietności w dłuższym 

okresie z pewnością będzie maleć), niepełnosprawność, 

• w okresie średniookresowym oprócz przyczyn wskazanych powyżej, rosła będzie 

rola działań opiekuńczych wobec ludności starszej, 

• w okresie średniookresowym należy się także spodziewać wzrostu zapotrzebowania 

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla różnych grup wiekowych, 

• w długim okresie (już po roku 2027) zdecydowanie będzie rosło zapotrzebowania na 

usługi opiekuńcze dedykowane osobom w zaawansowanym wieku. 

Niezwykle ważny dla działań pomocy społecznej będzie kontekst rozwojowy wynikający z 

ogólnego poziomu rozwoju społecznego. Najważniejszymi wyzwaniami na najbliższe lata 

będą: 

• poprawa jakości kształcenia oraz wyrobienie postaw wśród dzieci i młodzieży w 

kierunku samorozwoju, 

• zapewnianie jak najlepszej jakości życia na terenie gminy – jako środka 

zapobiegającego tendencjom emigracyjnym wśród młodzieży oraz nakłaniającego 

do migrowania do gminy, 

• zapewnianie możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na 

terenie gminy, 

• rozwój na szeroką skalę technologii informacyjnych – przyjęcie celu bycia najsilniej 

ucyfrowioną gminą powiatu do roku 2027 

Stan rozwoju usług publicznych wskazuje, że w okresie najbliższych lat najważniejszymi 

zadaniami są: 

• tworzenie bazy lokalowej i programu zajęć dla integracji i aktywizacji społecznej – ze 

szczególnym wskazaniem oferty dla ludności starszej 

• stworzenie możliwości realizacji opieki dziennej na terenie gminy dla co najmniej 

kilkudziesięciu seniorów  
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• poszerzenie możliwości realizacji opieki żłobkowej na terenie gminy (co najmniej 20 

nowych miejsc) 

• niezbędne są działania na rzecz stworzenia oferty zagospodarowania wolnego czasu 

– służącej zarówno rozwojowi społecznemu, jak i aktywności fizycznej. 

Prognoza demograficzna wskazuje, że: 

• sukcesywnie rosły będą wszelkie potrzeby związane ze starszymi grupami 

wiekowymi – dotyczy to zarówno ludności w wieku senioralnym, jak i starszych 

roczników w grupie produkcyjnej, 

• tereny rozwojowe dla budownictwa mieszkaniowego powinny być wyznaczane 

przede wszystkim w Bysławiu i Lubiewie – miejscowościach o najlepszym dostępie 

do wszelkiego rodzaju usług. 

7. Raport z badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby 
„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne 
lata” 

7.1. Założenia badań ankietowych 

Bardzo ważnym uzupełnieniem analizy stanu rozwoju społecznego gminy Lubiewo, były 

badania ankietowe wykonane wśród mieszkańców. Problematyka społeczna jest na tyle 

szeroka i złożona (oddaje zależność różnych uwarunkowań i skutków), że analiza wyłącznie 

wskaźnikowa nie pozwala na rozpoznanie jej w pełni. Nie można także wykluczyć sytuacji, 

że badanie ankietowe zwróci uwagę na sytuację problemową, która mogła nie być dotąd 

prawidłowo oceniana przez instytucje zajmujące się rozwojem społecznym. 

Bardzo dużą zaletą badania ankietowego jest także poznanie sposobu postrzegania danego 

zagadnienia przez osoby ankietowane. Szansa na dokonanie skutecznej interwencji w 

niektórych dziedzinach zależna jest nie tylko od obiektywnych przesłanek mających miejsce 

w tej dziedzinie, ale także od społecznego odbioru tego zagadnienia. W przypadku, jeśli 

mieszkańcy wypierają istnienie jakiegoś problemu, ewentualnie błędnie interpretują jego 

przyczyny, albo przeciwnie – dostrzegają problem w zagadnieniu, które obiektywnie nie 

zasługuje na taką ocenę, jakakolwiek interwencja jest możliwa dopiero po przeprowadzeniu 

akcji informacyjnej, mającej na celu uspójnienie sposobu oceny sytuacji. Pozyskanie 

wiedzy, w jaki sposób mieszkańcy interpretują dane zagadnienie, pozwala także na 

zaproponowanie rozwiązań, które mogą w najbardziej skuteczny sposób trafiać do danej 

społeczności.  

W przypadku polityki społecznej podstawą jakiegokolwiek sukcesu w jej kreowaniu jest 

bliska współpraca z mieszkańcami, a więc dodatkową zaletą badania ankietowego jest 

przekaz informacyjny kierowany do społeczeństwa, że lokalne władze przygotowują 

dokument, który będzie tę politykę formułował oraz, że mieszkańcy są traktowani jako 

partnerzy w tym rozwoju. Jest to więc element planowania partycypacyjnego – 

uwzgledniającego realny udział społeczeństwa. Badanie ankietowe jest skuteczną formą 

uspołecznienia procesu tworzenia dokumentu. 



- 104 - 
 

W trakcie przygotowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata” wykonano równolegle dwa 

badania ankietowe:  

a) Badanie ogólne, do którego zaproszono ogół mieszkańców gminy – zostało 

przeprowadzone za pomocą kwestionariusza rozdawanego mieszkańcom oraz 

zamieszczonego na stronie internetowej. W przypadku tego badania wola 

wypełnienia zależała wyłącznie od osoby ankietowanej. Dlatego nie jest możliwe 

uzyskanie wyniku w pełni reprezentatywnego ani w zakresie miejsca zamieszkania 

osób ankietowanych (znaczna część badanych w ogóle odmówiła podania miejsca 

zamieszkania), jak i innych cech, takich jak wiek, wykształcenie, status materialny 

czy pozycja społeczna. Niemniej jednak, nawet mając świadomość tych ułomności, 

badanie takie jest niezwykle cenne, bowiem pokazuje sposób postrzegania sytuacji 

społecznej gminy przez „przeciętnego mieszkańca gminy”. To badanie w największy 

sposób realizuje ideę badania ankietowego przedstawioną wcześniej. Pytania 

zadawane w tej ankiecie miały charakter ogólny i były nieliczne – zostały 

dostosowane do niespecjalistycznego adresata ankiety. W badaniu tym wzięło udział 

102 mieszkańców, co uwzględniając mimo wszystko pewien specjalistyczny zakres 

problematyki (pytano wyłącznie o kwestie rozwoju społecznego) oraz niesprzyjający 

dokonywaniu badań ankietowych, czas pandemii – pozwala uznać badanie za 

udane. Opinia mieszkańców jest szczególnie pomocna zwłaszcza w tych 

zagadnieniach, w których zdecydowana większość ankietowanych udzielała 

podobnych odpowiedzi (w takiej sytuacji relatywnie nieduża liczba ankiet nie 

przeszkadza w uznaniu odpowiedzi za wiarygodną). Sposób wypełnienia ankiety 

przez mieszkańców wskazuje na bardzo odpowiedzialne podejście ankietowanych. 

b) Badanie eksperckie, do którego zaproszono wyselekcjonowane osoby, mające z 

powodów zawodowych wpływ na problematykę rozwoju społecznego, np. poprzez 

pracę w gminnych instytucjach związanych z kształtowaniem tego rozwoju ale także 

radnych gminy, sołtysów, którzy bardzo dobrze znają problematykę społeczności 

lokalnej z racji pełnionej funkcji. Ankieta była anonimowa, ale z założenia trafiała tylko 

do specjalistów. Celem tej ankiety było dużo bardziej szczegółowe rozpoznanie 

problematyki i zdobycie wiedzy specjalistycznej, pochodzącej od osób mających 

kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na formułowanie ocen, szukanie przyczyn 

obecnego stanu, konstruowanie prognoz dalszego rozwoju, formułowanie rad w 

zakresie planowania działań. W tym badaniu założono dosyć dużą liczbę pytań o 

charakterze otwartym – a liczba i jakość uzyskanych odpowiedzi dowodzi, że był to 

właściwy sposób pozyskania specjalistycznej wiedzy. To badanie miało więc 

znacznie większą wartość jakościową. W tym badaniu wzięło udział 26 osób, co 

uwzględniając wielkość gminy i profil osób badanych należy uznać za grupę 

wystarczająco dużą dla pełnej i wiarygodnej oceny sytuacji (zwłaszcza jeśli 

uwzględni się specjalistyczną wiedzę posiadaną przez tę grupę ankietowanych).  

W obydwu badaniach, ankietowani nie odpowiedzieli na niektóre z pytań, więc suma 

odpowiedzi nie jest równa liczbie wypełnionych ankiet. Część pytań (zwłaszcza w ankiecie 

eksperckiej), miała charakter otwarty albo możliwe było wskazanie wielu odpowiedzi 

spośród zaproponowanej listy – także dlatego różne zagadnienia, o które pytania w 

kwestionariuszu, uzyskały różną liczbę odpowiedzi.  
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7.2. Wyniki badania ogólnego 

Ankieta ogólna miała na celu pozyskanie informacji na temat dwóch zasadniczych 

zagadnień: postrzegania przez mieszkańców problemów społecznych oraz identyfikacji, 

które grupy społeczne i w jakim zakresie powinny być w pierwszej kolejności objęte 

działaniami ze strony władz Gminy. 

W pytaniu dotyczącym rozpoznania problemów społecznych zaproponowano 18 

potencjalnych problemów oraz stworzono możliwość wskazania kolejnych, innych niż 

wymienione. Ankietowani oceniali stan natężenia danego zjawiska w gminie korzystając z 

czterostopniowej skali (problem nie występuje, problem występuje na niewielką skalę, 

problem występuje na dosyć dużą skalę, problem występuje powszechnie), można było 

także wskazać brak możliwości dokonania oceny i w niektórych aspektach odpowiedzi „nie 

mam zdania” stanowiły istotną część ogółu wskazań. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że 

kilka zagadnień szczególnie często podnoszonych było jako problem występujący na dosyć 

duża skalę lub problem występujący powszechnie. Przy około 100 osobach biorących udział 

w badaniu (maksymalnie na pytanie odpowiedziały 102, a minimalnie – 99 osób) były to 

wskazania w połowie lub więcej ankiet: 

• Brak chęci podjęcia pracy przez osoby niepracujące – 70 wskazań 

• Brak możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 

60 wskazań 

• Brak pracy dla osób niepełnosprawnych – 56 wskazań 

• Ludzie młodzi wyprowadzają się – 55 wskazań 

• Alkoholizm – 50 wskazań 

Są to wskazania reprezentujące bardzo różne kategorie: postawy społeczne (brak chęci 

podjęcia pracy), niedorozwój usług publicznych (brak atrakcyjnej oferty ze strony sektora 

publicznego w postaci infrastruktury oraz zajęć dla dzieci i młodzieży), problem wykluczenia 

zawodowego i społecznego niepełnosprawnych (rzeczywisty problem brak pracy dla osób 

niepełnosprawnych), problem demograficzny (migracja z gminy ludzi młodych, 

przyczyniająca się do starzenia gminnej społeczności i osłabiająca gospodarkę), problem 

zdrowotny (alkoholizm).  

Jeśli do klasyfikacji bazującej na bezwzględnej liczbie wskazań, doda się klasyfikację na 

podstawie udziału odpowiedzi, że problem występuje powszechnie, to do kategorii 

najważniejszych, należy dodać także brak samodzielności osób starszych i ich uzależnienie 

do pomocy ze strony GOPS, brak możliwości integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

(samotność, pozostawanie w domach) oraz brak bezpieczeństwa na drogach dla pieszych 

i rowerzystów.  
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Brak chęci podjęcia 
pracy przez osoby 
niepracujące 

99 3 2 24 43 27 2,1 28,1 

Brak pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

102 17 2 27 34 22 2,4 25,9 

Ludzie młodzi 
wyprowadzają się 

99 12 1 31 33 22 1,1 25,3 

Alkoholizm 101 12 3 34 31 21 3,4 23,6 

Brak samodzielności 
osób starszych i ich 
uzależnienie do 
pomocy ze strony 
GOPS 

101 23 6 44 12 16 7,7 20,5 

Brak możliwości 
integracji społecznej 
osób 
niepełnosprawnych 
(samotność, 
pozostawanie w 
domach) 

101 17 10 32 25 17 11,9 20,2 

Brak możliwości 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu przez dzieci i 
młodzież 

102 4 3 35 41 19 3,1 19,4 

Brak bezpieczeństwa 
na drogach dla 
pieszych i 
rowerzystów 

102 1 8 53 23 17 7,9 16,8 

Niski poziom 
wykształcenia i 
kwalifikacji 
zawodowych 
ludności 

99 8 4 46 28 13 4,4 14,3 

Brak szacunku dzieci 
i młodzieży wobec 
osób starszych 

99 7 6 47 29 10 6,5 10,9 

Samotność osób 
starszych – brak 
zajęć aktywizujących 
i integrujących 
seniorów 

102 11 8 43 31 9 8,8 9,9 

Brak możliwości 
podjęcia pracy ze 
względu na 
konieczność opieki 
nad małym 
dzieckiem 

99 5 7 45 33 9 7,4 9,6 

Rzeczywisty brak 
pracy 

99 3 8 58 23 7 8,3 7,3 
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Z kolei w praktyce jako problem nie są postrzegane (lub są oceniane jako występujące na niewielką skalę) zagadnienia: 

braku dostępu do internetu, przestępczości wśród dorosłych, przemocy w rodzinie, oraz biedy.  

 

Rozpoznanie problemów społecznych 
 

Część ankiety poświęcona wskazaniu najpilniejszych potrzeb sugeruje, że najważniejszą 

grupa pokoleniową objętą działaniami władz gminy powinna być młodzież, w stosunku do 

której to grupy wskazano największą liczbę priorytetowych potrzeb. Kolejne grupy stanowią: 

osoby długotrwale lub ciężko chore, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, a 

stosunkowo najmniejsze potrzeby dostrzega się wobec osób bezrobotnych, ubogich i  rodzin 

bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Identyfikacja grup społecznych oraz wskazanie potrzeb  

Określenie grupy społecznej oraz potrzeby 

liczba 
wskazań 

jako 
potrzeba 

priorytetowa 

liczba 
wskazań 

jako 
potrzeba 

dodatkowa 

razem 

Młodzież oraz osoby dorosłe w zakresie zapewnienia możliwości 
dojazdu do szkół ponadpodstawowych oraz do pracy w Tucholi i 
Bydgoszczy 

42 17 59 

Utrudniony dostęp 
do internetu 

102 3 40 41 12 6 40,4 6,1 

Chuligaństwo wśród 
młodzieży 

99 10 11 53 20 5 12,4 5,6 

Przemoc w rodzinie 102 30 11 43 14 4 15,3 5,6 

Bieda 99 12 6 60 19 2 6,9 2,3 

Przestępczość wśród 
dorosłych 

99 17 21 51 9 1 25,6 1,2 
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Dzieci i młodzież w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 
(więcej zajęć kulturalnych, sportowych, aktywności w świetlicach) 

41 15 56 

Osoby długotrwale lub ciężko chore (w zakresie wsparcia 
finansowego, wsparcia rzeczowego oraz w zakresie doradztwa i 
pomocy w załatwianiu codziennych potrzeb) 

40 15 55 

Dzieci i młodzież w zakresie poprawy jakości kształcenia (zajęcia 
dodatkowe dla zdolnych i zajęcia wyrównawcze) 

38 22 60 

Dzieci i młodzież w zakresie aktywizacji społecznej oraz wyrabiania 
ambicji i aspiracji rozwojowych (zajęcia aktywizujące w świetlicach i 
domu kultury) 

37 18 55 

Osoby starsze w zakresie działalności opiekuńczych (pomocy 
społecznej) 

36 24 60 

Dzieci i młodzież w zakresie ograniczania negatywnych zachowań 
(patologii, przemocy, chuligaństwa, wandalizmu, nałogów) 

36 24 60 

Osoby starsze w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 
(zajęcia aktywizujące i włączające w świetlicach i domu kultury) 

35 28 63 

Osoby starsze oraz dzieci i młodzież w zakresie integracji 
międzypokoleniowej 

33 22 55 

Osoby niepełnosprawne w zakresie aktywizacji społecznej (zajęcia 
aktywizujące i włączające w świetlicach i domu kultury) 

33 20 53 

Niepracujące osoby dorosłe w zakresie aktywizacji zawodowej 
(poprawa lub uzupełnianie wykształcenia, zwiększenie motywacji do 
pracy)  

32 26 58 

Osoby o bardzo niskich dochodach (w zakresie wsparcia 
finansowego) 

32 20 52 

Osoby niepełnosprawne w zakresie aktywizacji zawodowej 
(ułatwienia w kształceniu i podjęciu pracy) 

30 23 53 

Gospodarstwa bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
(praca socjalna, wsparcie w zakresie doradztwa w załatwianiu 
codziennych potrzeb) 

26 22 48 

Osoby starsze w zakresie nauki technik informacyjnych (nauka 
obsługi komputera, smartfona) 

17 32 49 

 

7.3. Wyniki badania eksperckiego 

Ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie 

W pytaniu mającym na celu uzyskanie oceny dotychczasowego funkcjonowania systemu 

pomocy społecznej w gminie uzyskano bardzo pozytywne oceny. Badano dwa aspekty tego 

zagadnienia: skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy oraz 

zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych Gminy.  

W przypadku pierwszego zagadnienia uzyskano 10 ocen „bardzo dobrych” i 15 „dobrych” 

(jedno wskazanie „nie mam zdania”), a w przypadku drugiego - 12 ocen „bardzo dobrych” i 

12 „dobrych” (dwa wskazania „nie mam zdania”).  

Ocena sytuacji materialnej mieszkańców gminy 

W pytaniu mającym na celu uzyskanie oceny sytuacji materialnej mieszkańców gminy 

możliwe było dokonanie wyboru kilku, ale nieprzeczących sobie, wskazań z 

zaproponowanej listy. 

Uzyskano następujące wskazania ekspertów, uszeregowane wg liczby wskazań: 

• Duża część mieszkańców żyje skromnie, ale ich dochody wystarczają dla 

samodzielnego funkcjonowania - 18 
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• Niewielka część mieszkańców ma bardzo trudną sytuację materialną - 14 

• Sytuacja materialna części mieszkańców poprawia się, ale części pogarsza się - 11 

• Sytuacja materialna większości mieszkańców poprawia się - 9 

• Duża część mieszkańców ma bardzo trudną sytuację materialną - 1 

• Społeczeństwo gminy jest stosunkowo zamożne - 1    

Powyższa ocena prowadzi do następujących wniosków: 

• Sytuacja materialna mieszkańców gminy Lubiewo sukcesywnie się poprawia, ale 

nadal jest to społeczeństwo stosunkowo ubogie, bowiem uzyskiwane dochody 

wprawdzie wystarczają dla samodzielnego funkcjonowania, ale nie pozwalają uznać 

gminnej społeczności za zamożną. Na szczęście nie występuje problem 

powszechnego występowania trudnej sytuacji materialnej, ale duża część 

ankietowanych dostrzega rosnące różnicowanie poziomu życia w gminie. 

• Ogólny trend w zakresie zmian sytuacji materialnej mieszkańców jest więc 

pozytywny, ale obecny stan rozwoju gminy wskazuje, że wciąż istotna jest 

odpowiedzialność organów publicznych za tworzenie oferty darmowej w zakresie 

rozwoju społecznego, bowiem znacznej części mieszkańców wciąż jeszcze nie stać 

za zaspokajanie potrzeb w tym zakresie w sposób komercyjny. 

Ocena przyczyn trudnej sytuacji materialnej części mieszkańców gminy 

Ankietowani eksperci zostali poproszeni o wskazanie przyczyn trudnej sytuacji materialnej 

części mieszkańców gminy. Możliwe było wskazanie kilku przyczyn. Otrzymano 

następujące wyniki (uszeregowane wg liczby wskazań): 

• Niezaradność życiowa -18 

• Niechęć do podjęcia pracy - 13 

• Rozbudowany system świadczeń socjalnych zniechęca do podjęcia niskopłatnej 

pracy – 13 

• Brak możliwości dojazdu do pracy - 10 

• Rzeczywisty brak miejsc pracy w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu - 9 

• Niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy - 7 

• Uzależnienia - 7 

• Brak opieki nad dziećmi - 5 

Powyższe wskazania dowodzą zróżnicowanej genezy problemu. Można tu mówić o co 

najmniej 3 różnych przyczynach, wymagających zróżnicowanej interwencji: 

• Brak możliwości podjęcia pracy ze względu na cechy psychospołeczne związane z 

niezaradnością życiową – tu interwencja powinna iść przede wszystkim w kierunku 

rozwoju ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej stymulowanej i prowadzonej 

zewnętrznie. 

• Brak woli podjęcia pracy ze względu na przyjęty styl życia, wspomagany łatwą 

dostępnością środków w ramach systemu pomocy społecznej -  tu interwencja 

powinna iść w kierunku zmiany mentalności i kształtowania aspiracji (zwłaszcza 

wśród młodego pokolenia), prowadzącej do wykształcenia przekonania, że podjęcie 

pracy daje większe możliwości rozwoju oraz lepszą sytuację ekonomiczną.  

• Obiektywny brak możliwości podjęcia pracy ze względu na rodzaj posiadanych 

kwalifikacji (brak kwalifikacji oczekiwanych na lokalnym rynku pracy) – tu interwencja 
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powinna iść w kierunku aktywizacji zawodowej i uzupełniania/zmiany/dostosowania 

posiadanych kwalifikacji. 

Ocena natężenia występowania problemów społecznych w gminie 

Jednym z najważniejszych celów badania ankietowego w grupie ekspertów było dokonanie 

oceny natężenia występowania problemów społecznych w gminie. Wskazano 18 

potencjalnych problemów społecznych, którym należało przypisać rangi w zależności od 

częstości ich występowania w gminie (do wyboru: problem powszechny, problem często 

spotykany, średnie natężenie, słabe natężenie, problem praktycznie nie występuje w 

Gminie). 

Poniżej przedstawiono wyniki – odpowiedzi uszeregowane wg łącznej liczby wskazań: 

„problem powszechny” i „problem często spotykany”: 

Ocena natężenia występowania problemów społecznych w gminie  

Problem 
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Alkoholizm 24 7 0 7 14 3 0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

24 7 0 7 10 6 1 

Niskie aspiracje społeczne 24 6 1 5 12 6 0 

Brak mieszkań komunalnych 24 6 4 2 6 10 2 

„Dziedziczenie biedy” 23 6 0 6 11 4 2 

Brak miejsc dla spędzania wolnego 
czasu  

24 6 2 4 11 6 1 

Niski poziom wykształcenia 
uniemożliwiający podjęcie 
satysfakcjonującej pracy 

24 5 0 5 10 8 1 

Przemoc w rodzinie 22 4 0 4 8 8 2 

Bezrobocie 24 3 0 3 12 7 2 

Wykluczenia osób starszych 23 3 1 2 3 13 4 

Brak opieki nad dziećmi uniemożliwia 
podjęcie pracy 

24 3 0 3 7 11 3 

Wykluczenie osób niepełnosprawnych  24 2 0 2 4 13 5 

Ubóstwo 23 2 0 2 9 10 2 

Rozbicia rodzin przez wyjazdy do pracy 23 2 0 2 10 10 1 

Przestępczość 23 1 0 1 1 14 7 

Bezdomność 24 0 0 0 0 4 20 

Narkomania 23 0 0 0 2 13 8 

Ograniczona oferta kulturalna 23 0 0 0 11 6 6 

 

Uzyskane odpowiedzi prowadzą do następujących wniosków: 

• W ocenie ankietowanych skala problemów społecznych na terenie gminy jest bardzo 

niska. Z zaproponowanej listy 18 potencjalnych problemów, obejmujących bardzo 

szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem społecznym, wśród ponad 20 
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osób oceniających, żaden nie uzyskał łącznej liczby wskazań, że występuje w gminie 

powszechnie lub jest często spotykany na poziomie większym od 7, przy czym 

bardzo rzadkie były wskazania, że jakikolwiek z potencjalnych problemów występuje 

w gminie powszechnie.  

• Największą liczbę wskazań zyskały: alkoholizm oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (po 7 wskazań, że występuje w gminie powszechnie 

lub jest często spotykany), niskie aspiracje społeczne, brak mieszkań komunalnych, 

„dziedziczenie biedy” oraz brak miejsc dla spędzania wolnego czasu (po 6 wskazań) 

oraz niski poziom wykształcenia uniemożliwiający podjęcie satysfakcjonującej pracy 

(4 wskazania). Jednak w ocenie niektórych z powyżej wskazanych problemów, 

ankietowani są podzieleni. Np. brak mieszkań komunalnych przez aż 10 

ankietowanych jest wskazywany jako wykazujący słabe natężenie a przez 2, że w 

ogóle nie występuje. Także wszystkie pozostałe wskazane powyżej zagadnienia 

(poza alkoholizmem), są jednocześnie przez znaczną część badanych oceniane, 

jako niestanowiące problemu. 

• Łatwiej wskazać zagadnienia, które są dosyć jednoznacznie wykluczane jako 

stanowiące problem w gminie Lubiewo albo wskazuje się na małą skalę problemu: 

• aż 20 badanych wskazuje, że w gminie nie występuje bezdomność  

• aż 21 badanych daje łączne noty „słabe natężenie problemu” oraz „problem nie 

występuje” zagadnieniom przestępczość i narkomania 

• aż 18 badanych daje łączne noty „słabe natężenie problemu” oraz „problem nie 

występuje” zagadnieniu wykluczenie osób niepełnosprawnych 

• aż 17 badanych daje łączne noty „słabe natężenie problemu” oraz „problem nie 

występuje” zagadnieniu wykluczenie osób starszych 

• większość badanych ocenia także, że istotnym problemem nie jest brak opieki 

nad dziećmi uniemożliwiający podjęcie pracy (łącznie 14 wskazań „słabe 

natężenie problemu” oraz „problem nie występuje”) 

• Nikt z ankietowanych nie skorzystał z możliwości wskazania dodatkowych 

problemów, uzupełniających listę zaproponowanych do wyboru 18 teoretycznych 

możliwości.  

• Z powyższego wynika, że w programowaniu działań na rzecz rozwoju społecznego, 

większy nacisk należy położyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wykształcenie i rozwój aspiracji społecznych 

(dwa ostatnie aspekty przeciwdziałają także „dziedziczeniu biedy”).  

Ocena natężenia występowania negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej 

Kluczową częścią badania ankietowego wśród ekspertów była także ocena natężenia 

występowania negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży szkolnej, która ma znaczenie 

uzupełniające dla ogólnej oceny natężenia występowania problemów społecznych w 

gminie. W tym aspekcie wskazano 11 potencjalnych, najbardziej prawdopodobnych w tej 

grupie wiekowej problemów, którym analogicznie do oceny ogólnej, należało przypisać rangi 

w zależności od częstości ich występowania w grupie dzieci i młodzieży (do wyboru: 

problem powszechny, problem często spotykany, średnie natężenie, słabe natężenie, 

problem praktycznie nie występuje w Gminie). 
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Poniżej przedstawiono wyniki – odpowiedzi uszeregowane wg łącznej liczby wskazań: 

„problem powszechny” i „problem często spotykany”. 

Ocena natężenia występowania negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży szkolnej  

Problem 
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Uzależnienie od internetu 24 20 8 12 3 1 0 

Bezproduktywne spędzania wolnego 
czasu 

24 15 3 12 8 1 0 

Alkohol i papierosy 24 11 1 10 4 9 0 

Zaniedbania wychowawcze 24 6 2 4 12 5 1 

Brak aspiracji 24 4 0 4 12 8 0 

Niski poziom kultury osobistej 24 4 2 2 15 5 0 

Przemoc ze strony rodziców 24 1 0 1 6 13 4 

Zaniedbania socjalne (niedożywienie, 
higiena) 

24 0 0 0 3 16 5 

Konflikty z prawem – przestępczość i 
chuligaństwo, wulgarność, wandalizm 

24 0 0 0 7 13 4 

Demoralizacja 23 0 0 0 7 11 5 

Narkomania 24 0 0 0 3 13 8 

 

Uzyskane odpowiedzi prowadzą do następujących wniosków, że w ocenie ankietowanych 

trzy zagadnienia zasługują na określenie ich mianem rzeczywistego problemu – 

uzależnienie od internetu, bezproduktywne spędzania wolnego czasu oraz używanie 

alkoholu i papierosów. Inne potencje problemowe zagadnienia mają niską rangę, za 

najmniej problemowe uznano narkomanię oraz zaniedbania socjalne, przemoc ze strony 

rodziców, konflikty z prawem oraz demoralizację. 

Z powyższego wynika, że w programowaniu działań na rzecz rozwoju społecznego, większy 

nacisk należy położyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz taką ofertę spędzania 

wolnego czasu, by zapewniła ona możliwość rozwoju i włączenia, a jednocześnie rozwijała 

bezpośrednie kontakty.  

Ocena zależności ogólnego stanu rozwoju gminy i występowania problemów 

społecznych mieszkańców.  

Ankietowanych zapytano o ekspercką ocenę w jakim stopniu stan rozwoju gminy jest 

powiązany z problemami społecznymi mieszkańców. W sytuacji wskazania silnego związku, 

należałoby upatrywać głównych problemów społecznych w sytuacji ekonomicznej – co 

oznacza, że wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej rozwiązaniu ulegną problemy 

społeczne. To oznacza priorytet rozwoju gospodarczego. Jeśli jednak eksperci nie widzą 

silnej zależności o takim charakterze, to oznacza, że działania powinny być skoncentrowane 

na zupełnie innych obszarach, związanych na przykład z animacją, włączeniem, pracą 

socjalną, itp.  
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Uzyskane odpowiedzi nie są jednoznaczne: 10 ankietowanych oceniło wpływ stanu rozwoju 

gminy na problemy społeczne jako „przeciętny”, 6 – jako „duży”, 5 - jako „bardzo duży”, 1 

jako „mały” a 1 wskazała, że „nie ma wpływu”. Oznacza to wprawdzie dostrzeganie przez 

większość ankietowanych zależności ale część nie wskazuje silnego bezpośredniego 

przełożenia. Sugeruje to konieczność łączenia działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, 

także z działaniami w innych obszarach.  

Identyfikacja obszarów rozwoju gminy wywierających największy wpływ na problemy 

społeczne  

W nawiązaniu do przedstawionego powyżej pytania o związek stanu rozwoju gminy z 

sytuacją społeczną, ankietowanych poproszono o identyfikację obszarów wywierających 

największy wpływ na problemy społeczne. Uzyskano następujące wskazania: 

• Małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju swojej miejscowości i gminy - 

16 

• Uzależnienie części mieszkańców od pomocy systemowej – bazowanie na 

świadczeniach - 11 

• Zły stan dróg oraz/lub słabo rozwinięty transport publiczny - 10 

• Niski poziom ambicji i aspiracji rozwojowych mieszkańców - 9 

• Niezadowalająca opieka zdrowotna - 8 

• Brak miejsc pracy - 4 

• Niski poziom wykształcenia mieszkańców - 2 

• Niedostateczna oferta kulturalna / niewłaściwie funkcjonujące instytucje kultury - 2 

• Niezadowalający poziom edukacji - 1 

• Inne (zaproponowane przez eksperta) – 1 (brak chęci zaangażowania w rozwój ze 

względu na spodziewany brak korzyści) 

• Ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii - 0 

Z powyższego zestawienia wynika, że najważniejszym problemem jest niska aktywność 

społeczna. Problem małego zaangażowania mieszkańców w sprawy rozwoju swojej 

miejscowości i gminy wskazało aż 2/3 ankietowanych. Dodatkowo 11 ekspertów wskazało 

na uzależnienie części mieszkańców od pomocy systemowej (bazowanie na świadczeniach 

społecznych), a 9 wskazało na niski poziom aspiracji i ambicji. Są to jednoznaczne 

wskazania, że kluczowe znaczenie mieć powinny działania mające na celu zmianę postaw 

społecznych w gminie w kierunku aktywizacji społecznej mieszkańców oraz wykształcenia 

potrzeby samorozwoju. Szczególnie ważną grupą docelową powinny tu być dzieci i 

młodzież, dla przeciwdziałania ryzyka dziedziczenia niepożądanych postaw rodziców.  

 Proponowane działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych  

Z poprzednimi pytaniami bezpośrednio wiąże się także kolejny punkt ankiety, w którym 

poproszono o wskazanie jakie należy podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. Przedstawiono listę kilkunastu propozycji, spośród których możliwe było 

wskazanie kilku, jak też możliwe było zaproponowanie dodatkowych.  

Otrzymano następujące sugestie: 

• Zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 17 
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• Zwiększenie pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych - 

14 

• Zwiększenie aktywności gminnych placówek kultury na rzecz rozwoju społecznego i 

integracji społecznej - 10 

• Rozwój współpracy z sektorem pozarządowym dla aktywizacji dzieci i młodzieży - 10 

• Zwiększenie pomocy terapeutycznej w zakresie uzależnień - 9 

• Rozwój na dużą skalę przedsięwzięć ekonomii społecznej - 7 

• Zwiększenie pomocy materialnej (niefinansowej) dla potrzebujących - 7 

• Zwiększenie pomocy prawnej dla potrzebujących - 6 

• Zwiększenie skali doradztwa na rynku pracy - 6 

• Zwiększenie zaangażowania GOPS w zakresie indywidualnej pracy z potrzebującymi 

- 1 

• Inne (zaproponowane przez eksperta) – 1 (zwiększenie profilaktyki i prewencja) 

• Zwiększenie pomocy finansowej dla potrzebujących - 0  

Z powyższego wynika, że ankietowani eksperci są konsekwentni i w ślad za dokonaną 

wcześniej diagnozą problemu proponują adekwatne rozwiązania, które przede wszystkim 

mają polegać na wsparciu w zakresie animacji, aktywności, kształceniu postaw, pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej, profilaktyce. Zdecydowanie przeciwni są zwiększaniu 

pomocy finansowej, umiarkowanie sceptycznie podchodzą także do pomocy materialnej - 

niefinansowej.  

Pogłębiona analiza problemów społecznych  

Ankieta kierowana do ekspertów zawierała także kilka pytań dodatkowych, o charakterze 

otwartym, w których możliwe było wyrażenie opinii w temacie przewodnim - 

zasygnalizowanym w danym punkcie. W każdym z tych pytań uzyskano po kilka 

ocen/opinii/komentarzy. Przedstawiono je poniżej: 

a) Identyfikacja szczególnych problemów/potrzeb ludności starszej na terenie Gminy 

• Pandemia covid-19 wprowadziła obawy co do bezpośrednich kontaktów 

międzyludzkich i jest ryzyko, że stan ten się utrzyma nawet po ustaniu 

zagrożenia epidemicznego 

• Potrzeba kontaktu z innymi ludźmi – przeciwdziałanie samotności, 

wykluczenia 

• Potrzeba pomocy w codziennym funkcjonowaniu (np. zrobienie zakupów) 

• Brak miejsc do spędzania wolnego czasu, np. klubu seniora, brak możliwości 

realizacji zainteresowań 

• Brak domu dziennego pobytu – wskazuje się na potrzebę systemowego 

rozwiązania problemu dziennej opieki nad osobami starszymi 

• Konieczne jest tworzenie/uaktywnianie gospodarstw opiekuńczych 

• Trudny dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia – lekarzy specjalistów, ogólnie 

„słabe zabezpieczenie medyczne” 

• Wysokie koszty lekarstw 

• Brak komunikacji publicznej (zwłaszcza problem z dojazdem do lekarza) 

• Konieczna jest pomoc/edukacja w zakresie nowoczesnych technologii, także 

w tak praktycznych, codziennych aspektach jak umiejętność wyszukiwania 

informacji z zakresu ochrony zdrowia, dostępu do lekarzy, itp.  

b) Identyfikacja szczególnych problemów/potrzeb dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
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• W okresie pandemii istotnym problemem jest brak kontaktów bezpośrednich z 

rówieśnikami 

• Problemy to złe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna – jest potrzeba 

zmiany w tym zakresie, między innymi konsultacji z dietetykami, specjalistami 

od wad postawy 

• Problem to uzależnienie od internetu i zbyt duże przywiązanie do telefonu 

komórkowego - jest potrzeba konsultacji z psychologami, psychiatrami 

• Brak miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu (np. infrastruktura 

sportowo-rekreacyjna), brak klubów sportowych (zorganizowanych zajęć 

sportowych)  

• Dostrzega się potrzebę organizacji akcji o charakterze kulturalnym 

(aktywizacja poprzez zajęcia kulturalne) 

• Niezbędne są działania na rzecz poszerzania wachlarza zainteresowań 

• Problemem są zaniedbania wychowawcze związane z poświęcaniem przez 

rodziców zbyt dużo czasu na obowiązki związane z wykonywaniem pracy 

zawodowej, wskazuje się na potrzebę rozwoju więzi rodzinnych 

• Potrzebny jest rozwój pomocy psychologicznej i psychiatrycznej 

• Dostrzega się potrzebę organizacji telefonu zaufania (np. w zakresie przemocy 

w rodzinie) 

• Dostrzega się potrzebę organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego 

• Brak komunikacji publicznej  (zwłaszcza problem z dojazdem do usług w 

miastach) 

c) Identyfikacja szczególnych problemów/potrzeb osób z niepełnosprawnościami na 

terenie Gminy 

• Niezbędna jest pomoc prawna i organizacyjna, organizacja grup wsparcia – 

dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami  

• Koszty rehabilitacji są bardzo wysokie - potrzeba dofinansowania rehabilitacji 

i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

• Potrzeba zwiększenia zakresu działalności gabinetu rehabilitacyjnego, 

potrzeba zorganizowania drugiego gabinetu fizjoterapii (w Lubiewie) 

• Brak miejsc rozrywki oraz miejsc do spotkań i integracji dla tej grupy – 

konieczność rozwoju oferty zajęć dostosowanych do potrzeb tej grupy, 

• Potrzeba dalszej likwidacji barier architektonicznych 

• Potrzeba aktywizacji zawodowej - pomocy w zakresie zatrudnienia / 

poszukiwania pracy 

• Brak komunikacji publicznej (zwłaszcza problem z wydostaniem się ze swojej 

miejscowości i np. dojazdem do lekarza, rehabilitację, szkolenia, do pracy, itp.) 

d) Ocena, czy działające na terenie gminy placówki oświatowe oraz placówki kultury w 

sposób wystarczający angażują się w zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i 

zapewnienia możliwości rozwoju społecznego poprzez organizację wolnego czasu 

• W kilku ankietach uzyskano pozytywne oceny ogólne, ale zdarzały się także 

pozytywne oceny tylko jakości kształcenia, a zaledwie dostateczna ocena 

działań w zakresie zagospodarowania wolnego czasu 

• Zwrócono uwagę, że i szkoły i placówka kultury opracowują/realizują dużo 

projektów dodatkowych, imprez, pokazów, szkoleń, zajęć o bardzo różnym 

charakterze 

• Zwrócono uwagę, że placówki mogłyby w większym stopniu organizować 

zajęcia dla rodzin 
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• Zwrócono uwagę, że placówki mogłyby skuteczniej uczyć języków obcych 

• Zwrócono uwagę, że poza dwiema największymi miejscowościami dostęp do 

oferty zajęć/usług nie jest wystarczający – trzeba zapewnić dzieciom i 

młodzieży dojazd do placówek w tych miejscowościach 

e) Propozycje projektów na rzecz rozwiązania problemów społecznych Gminy oraz 

znane „dobre praktyki” – udane pomysły z innych gmin, które mogłyby się sprawdzić 

na terenie Gminy Lubiewo 

• Dobra praktyka z innej gminy - Klub seniora w Cekcynie 

• Dobra praktyka z innej gminy - Spółdzielnia socjalna w Gostycynie 

• Dobra praktyka z innej gminy – wioski tematyczne jako czynnik aktywizacji 

społeczności miejscowości 

• Proponuje się projekt polegający na utworzeniu domu dziennego pobytu 

• Proponuje się projekt polegający na utworzeniu klubu seniora 

• Proponuje się projekt polegający na utworzeniu młodzieżowej grupy 

medycznej 

• Proponuje się projekt polegający na utworzeniu spółdzielni socjalnej 

(przywrócenie/wprowadzenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, niesamodzielnym)  

• Dalsze pozyskiwanie środków na aktywizację i włączenie społeczne oraz 

zawodowe 

f) dodatkowe komentarze i sugestie do „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata” 

• należy uwzględnić sytuację i potrzeby osób o niskim lub średnim statusie 

materialnym oraz osób samotnych, których zakres potrzeb społecznych może 

być duży, ale nie spełniają one formalnych warunków kwalifikacji do projektów 

wsparcia (nie są niepełnosprawne i/lub wykluczone społecznie) i nie są nimi 

objęte – należy znaleźć rozwiązania umożliwiające udzielanie takiego 

wsparcia 

Ocena prognozowanych tendencji w zakresie potrzeb społecznych w gminie 

Ankietowanych zapytano także o ekspercką prognozę tendencji w zakresie potrzeb 

społecznych w gminie. Aż 16 osób prognozuje, że potrzeby się zwiększą, a 8 osób 

wskazuje, że zostaną utrzymane na bieżącym poziomie. Nikt nie prognozuje, że potrzeby 

społeczne wśród mieszkańców mogą się zmniejszyć.  

Dodatkowo w pytaniach rozszerzających poproszono o rozwinięcie dokonanej prognozy. 

Uzyskano kilka wskazań/uzasadnień: 

• Na możliwość i warunki realizacji pomocy społecznej wpływać będzie ograniczająco 

trudna współpraca z mieszkańcami, sceptyczne podejście z ich strony; zwraca się 

uwagę, że potrzeby rosną a jednocześnie brak jest wymaganego zaangażowania 

społecznego (na brak zaangażowania społecznego zwracano uwagę w kilku 

ankietach) 

• Postęp technologiczny i cyfryzacja życia będą powodować konieczność 

dostosowania się do nich – w tym zakresie jest potrzeba wsparcia osób nieradzących 

sobie z tym samodzielnie 

• Pandemia covid-19 będzie skutkować zwiększaniem zapotrzebowania na pomoc – 

socjalną i psychologiczną. Po jej ustaniu pojawią się potrzeby odbudowy sfery 

emocjonalnej oraz odbudowy relacji międzyludzkich 
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• Pandemia covid-19 wpłynęła na zawieszenie działalności zajęć aktywizujących, 

kulturalnych, animujących, włączających – to skutkuje problemami wykluczenia i 

będzie wymagało interwencji w kierunku naprawy 

• Wzrost zapotrzebowania na pomoc będzie wynikać ze starzejącego się 

społeczeństwa - zwiększać się będzie zapotrzebowanie w zakresie opieki 

zdrowotnej, zwiększyć należy skalę specjalistycznych usług opiekuńczych – będzie 

to wynikać ze wzrostu liczebności osób starszych ale także osób z 

niepełnosprawnościami, zwiększać należy ofertę usług i zajęć dla nich (zwraca się 

uwagę, że obecnie ludność starsza jest aktywniejsza i sprawniejsza niż kiedyś – więc 

w większym stopniu będzie chciała korzystać z różnego rodzaju oferty), 

• Należy dążyć do wyrównywania/zapewnienia dostępu do ochrony zdrowia 

• Wzrost zapotrzebowania na pomoc może być także spowodowany sytuacja 

materialną, sytuacją na rynku pracy 

• Jest potrzeba organizacji opieki dla dzieci do lat trzech (opieka żłobkowa) 

• Konieczne jest utworzenie nowych usług i nowej bazy infrastrukturalnej – dla 

integracji społecznej oraz aktywizacji ruchowej, np. powołanie  klubu seniora, 

zagospodarowanie miejsc rekreacji dla dorosłych oraz młodzieży, dostosowania 

infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością 

• Wskazuje się potrzebę organizacji opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

• Wskazuje się, że będzie wzrastać świadomość dbałości o zdrowie, zdrowego 

odżywiania się, aktywności fizycznej (ruchowej) 

• Usługi społeczne trzeba rozwijać i ulepszać, bo mieszkańcy mają i mieć będą coraz 

większe wymagania 

• Na możliwość realizacji pomocy społecznej wpływać będzie także wzrost postaw 

roszczeniowych wśród społeczeństwa 

Ocena szansy skutecznego rozwiązania problemów społecznych Gminy 

Ankietowanych zapytano także o ekspercką ocenę szansy skutecznego rozwiązania 

problemów społecznych gminy. Udzielone odpowiedzi są bardzo niejednoznaczne – z 

jednej strony 12 osób wskazało, że możliwa jest znaczna poprawa sytuacji, ale z drugiej aż 

10 wskazało na możliwość poprawy, ale tylko nieznaczną. Tylko dwie osoby oceniły szanse 

powodzenia sceptycznie.   

8. Podsumowanie  

Identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb związanych bezpośrednio z 

sektorem pomocy społecznej 

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono występowania potrzeb i problemów 

gminy Lubiewo związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem instytucjonalnego systemu 

pomocy społecznej. Zadania realizowane są sprawnie, a jednostka odpowiedzialna za ich 

realizację funkcjonuje prawidłowo. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród ekspertów 

dotyczące oceny dotychczasowego funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie, 

przyniosło bardzo pozytywne oceny zarówno w aspekcie skuteczności w rozwiązywaniu 

problemów społecznych Gminy, jak i zaangażowania w rozwiązywanie problemów 

społecznych Gminy. 



- 118 - 
 

 

Zakres i charakter udzielanej pomocy wskazują, że potrzeby mieszkańców w zakresie 

pomocy społecznej są typowe, a zapotrzebowanie – mierzone spełnianiem kryteriów 

udzielania pomocy – w ostatnich latach się zmniejsza.  

Identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb związanych z uwarunkowaniami 

rozwoju społecznego 

Poprawiająca się sytuacja materialna mieszkańców powoduje, że w systemie pomocy 

społecznej zmniejsza się zapotrzebowanie na pomoc powiązaną z problemem ubóstwa, a 

rośnie potrzeba pomocy związanej z problemami o charakterze trwałym, niezależnym (albo 

zależnym tylko częściowo) od sytuacji materialnej – a więc na przykład z niezaradnością 

gospodarstw domowych lub występowaniem niepełnosprawności.  

Przeprowadzona analiza wskazuje na rosnący problem starzenia się społeczeństwa i 

wynikające z niego z rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne kierowane do osób 

starszych, w tym usługi włączenia społecznego oraz usługi pomocy społecznej (zwłaszcza 

w stosunku do osób w bardzo zaawansowanym wieku).  

Konsultacje społeczne podkreślają problem marazmu społecznego – braku aktywności, 

niskich aspiracji i bazowaniu na świadczeniach społecznych. Niekorzystna sytuacja 

materialna części gospodarstw domowych nie jest już obecnie wynikiem braku możliwości 

podjęcia pracy, tylko braku woli jej podjęcia.  

Jednocześnie konsultacje wskazują na młodzież jako grupę kluczową – która z jednej strony 

ma na terenie gminy zbyt małą ofertę w zakresie aktywizacji społecznej i aktywnego 

spędzania wolnego czasu, co skutkuje także uzależnieniem cyfrowym, ale jednocześnie 

dosyć powszechnie dostrzega się problem migracji młodych ludzi poza gminę, co ocenia się 

jako ważnym problem społeczny.  

Analiza SWOT 

Przeprowadzone analizy pozwalają na dokonanie podsumowania uwarunkowań w formie 
analizy SWOT. Analizę przeprowadzono dla całości uwarunkowań z założeniem wskazania 
wyłącznie uwarunkowań kluczowych – o silnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na 
analizowane zagadnienia. 
 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

• osiągnięcie stanu rozwoju, w którym skala 
rzeczywistego ubóstwa jest bardzo mała 

• dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne 
dla rozwoju społecznego (duża liczba 
placówek, zapewniająca stosunkowo 
dogodny dostęp) 

• prawidłowo działająca instytucja realizująca 
zadania własne gminy w zakresie rozwoju 
społecznego (GOPS) 

• korzystna struktura osadnictwa – 
stwarzająca dobre warunki obsługi 
większości miejscowości 

• w strukturze potrzeb pomocy społecznej 
jak dotąd nie występują potrzeby dotyczące 
bezdomności  

 
 

• relatywnie niski poziom aktywności społecznej 
– pomimo stosunkowo dużej liczby różnego 
rodzaju instytucji pozarządowych oraz 
prowadzonych inicjatyw, brak zauważalnego 
zaangażowania mieszkańców  

• wciąż występująca konieczność poszerzania 
oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 
dla młodzieży  

• brak wystarczająco atrakcyjnej oferty rozwoju 
społecznego dla dzieci i młodzieży 
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Szanse Zagrożenia 

• dalsza poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców  

• poprawa dostępności rynku pracy 
Bydgoszczy w transporcie publicznym  – 
szansa wychodzenia ze sfery ubóstwa 

• wzrost aktywności społecznej jako efekt 
podejmowanych działań aktywizacyjnych 
(„przełamanie marazmu”) 

• zwiększenie zainteresowania 
wypoczynkiem na terenie województwa 
jako efekt spadku wyjazdów zagranicznych 
w związku z COVID-19 (gmina Lubiewo 
należy do obszarów w skali województwa 
atrakcyjnych) – szansa na wykorzystanie 
potencjału gminy w tym zakresie 

• (jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie 
działania) zbyt słabe przygotowanie gminy do 
znaczącego wzrostu zapotrzebowania na 
zadania związane z procesem starzenia się 
społeczeństwa – powodujące zagrożenie 
braku właściwej obsługi znacznej części 
mieszkańców gminy 

• starzenie się społeczeństwa w grupie 
produkcyjnej – przechodzenie coraz 
liczniejszej grupy w wiek produkcyjny 
niemobilny – zagrożenie niestabilności rynku 
pracy 

• dziedziczenie negatywnych postaw 
społecznych (brak aspiracji, niewystarczający 
poziom wykształcenia, brak zaangażowania) 
przez młodzież – zagrożenie utrwalenia 
sytuacji kryzysowej 

• powszechnie dostrzegane zagrożenie 
emigracji ludzi młodych z gminy 

 

Część II – Planowanie 

1. Cel i kierunki Strategii. Określenie priorytetów ważności 
interwencji 

Analiza uwarunkowań (diagnoza obecnego stanu rozwoju społecznego oraz prognoza 

rozwoju sytuacji społecznej gminy) oraz konsultacje społeczne przeprowadzone zarówno w 

gronie eksperckim jak i wśród mieszkańców gminy (wnioski przedstawione w części 

podsumowującej badania ankietowe) pozwalają na: 

• identyfikację grup docelowych, szczególnie istotnych dla zaspokajania szeroko 

rozumianych potrzeb społecznych, w tym przede wszystkim rozwiązywania 

problemów społecznych,  

• identyfikację najważniejszych obszarów wsparcia dla powyższych grup w zakresie 

szeroko rozumianego rozwoju społecznego, 

• określenie priorytetu ważności działań w stosunku do poszczególnych grup oraz 

identyfikowanych potrzeb (priorytetyzacja wynika z oceny skali i pilności potrzeb, 

wynikających z analizy uwarunkowań i konsultacji społecznych). 

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane grupy docelowe oraz ich potrzeby, a także 

priorytetyzację interwencji (wg oceny pilności interwencji oraz zaangażowania na rzecz 

rozwiązania danego problemu/zaspokojenia danej potrzeby). Uwzględniono zadania, które 

ze względu na charakter i zakres niniejszej Strategii, mogą być przedmiotem jej ustaleń. 

Priorytetyzację działań zróżnicowano w skali czterostopniowej (bardzo wysoki, wysoki, 

średni, niski).  

Zidentyfikowane grupy docelowe i ich potrzeby oraz priorytetyzacja interwencji 

Grupa docelowa Obszar działań (potrzeba/problem) 
Priorytet 

interwencji 
Uwagi 

Dzieci i młodzież Wszechstronny rozwój  Wysoki 1 

Dzieci i młodzież Zagospodarowanie wolnego czasu. 
Integracja rówieśnicza. 

Bardzo wysoki 1 
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Osoby z 
niepełnosprawnością 

Włączenie społeczne, przeciwdziałanie 
wykluczeniu i izolacji 

Wysoki  

Osoby z 
niepełnosprawnością 

Aktywizacja zawodowa Bardzo wysoki  

Osoby z 
niepełnosprawnością 

Rehabilitacja Wysoki  

Osoby w wieku 
produkcyjnym 

Aktywizacja zawodowa – nabycie lub 
poprawa kwalifikacji zawodowych 

Średni 1 

Osoby w wieku 
produkcyjnym 

Aktywizacja zawodowa – zmiana postaw 
osób niepracujących  

Wysoki 1 

Seniorzy Włączenie społeczne, przeciwdziałanie 
wykluczeniu i izolacji 

Wysoki 1 

Seniorzy Potrzeba wsparcia w codziennych 
czynnościach życiowych 

Obecnie – średni, 
w kolejnych latach 
– wysoki 

 

Gospodarstwa domowe Wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej 

Średni  

Gospodarstwa domowe Wzmacnianie rangi rodziny Średni  

Gospodarstwa domowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Niski  

„Pozostali mieszkańcy” 
(rodziny oraz osoby 
samotne) 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
ekonomicznego najuboższych 
gospodarstw domowych  

Niski  

„Pozostali mieszkańcy” 
(rodziny oraz osoby 
samotne) 

Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych 

Średni  

Osoby bezdomne Przeciwdziałanie bezdomności Niski  

1) wskazana potrzeba/problem tylko częściowo jest przedmiotem interwencji, która może być zrealizowana w 
ramach realizacji ustaleń Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

 

Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie problematyki rozwoju społecznego pozwala na 

sformułowanie  celów i kierunków strategii rozwiązywania „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne 

lata”.  

Celem głównym Strategii jest: 

Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych gminy Lubiewo 

Tak sformułowany cel ma charakter uniwersalny, stanowi powtórzenie celu określonego 

także w poprzednio obowiązującej Strategii (na lata 2016-2020) i wynika z charakteru i 

głównego celu opracowania, jakim jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.   

Cel ten będzie realizowany poprzez kierunki skupione w ramach „obszarów prowadzenia 

polityki społecznej”, a także za pomocą imiennie wskazanych projektów na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych.  

Przy identyfikacji obszarów prowadzenia polityki społecznej (i rozwiązywania problemów 

społecznych) wskazano sześć obszarów, które w sposób bezpośredni są przedmiotem 

ustaleń niniejszej Strategii oraz cztery obszary które mają znaczenie „kontekstowe” – są 

niezbędne dla prawidłowego rozwoju społecznego gminy, ale nie wchodzą w zakres strategii 

rozwiązywania problemów społecznych.  

Obszary oznaczone numerami 1 – 6 należy traktować jako ustalenie niniejszej „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z 
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perspektywą na kolejne lata” a postępy w realizacji określonych w nich zadań będą 
świadczyły o realizacji ustaleń tej Strategii. Obszary oznaczone numerami 7 – 10 
stanowią kontekst („tło”) dla realizacji Strategii – dotyczą rozwoju społecznego gminy, ale 
nie są ustaleniami „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na 
lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata”. 

Kreowanie rozwoju społecznego na poziomie gminy jest zagadnieniem niezwykle złożonym 

ze względu na wieloaspektowość tego zagadnienia (rozwój społeczny dotyczy szeregu 

rodzajów aktywności, o różnym charakterze) oraz zróżnicowanie poziomów 

odpowiedzialności różnych podmiotów (wynikających z kompetencji podmiotów 

zaangażowanych w ten proces – głównie w zakresie tzw. zadań własnych sektora 

publicznego oraz działań podmiotów sektora niepublicznego). Tylko niektóre zagadnienia 

stricte związane z zagadnieniami polityki społecznej, mogą ze względów formalnych być 

przedmiotem formułowania ustaleń niniejszej „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata”. Zostały 

one zawarte w sześciu obszarach prowadzenia polityki społecznej. W założeniu są to 

zadania należące do kompetencji sektora publicznego - przede wszystkim samorządu 

gminnego, a w jego ramach – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ujęto tu tylko 

nieliczne zadania, silnie powiązane z pozostałymi i mające wpływ na powodzenie realizacji 

pozostałych, za które kompetencyjnie nie odpowiada GOPS lub nie będzie mieć 

decydującego wpływu na charakter ich realizacji. Te ustalenia podlegają monitorowaniu, a 

zmiany rozwoju zagadnień, których dotyczą, świadczą o postępie w realizacji ustaleń 

strategii.  

W kolejnych czterech obszarach prowadzenia polityki społecznej, zawarto zadania 

stanowiące niezbędne tło/kontekst rozwojowy dla realizacji wcześniej wskazanych zadań w 

sferze polityki społecznej. Są one niezbędne dla realizacji celów polityki społecznej, pomimo 

że nie należą bezpośrednio do tej kategorii interwencji. Dotyczą zagadnień, których poziom 

rozwoju rzutuje na możliwości sprawnej realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, 

bowiem wpływają na: kompetencje społeczne, na zachowania mieszkańców, wykazywane 

aspiracje społeczne, na aktywność mieszkańców, możliwość zaspokajania zróżnicowanych 

potrzeb, zdolność do odniesienia sukcesu na rynku pracy, możliwość adaptacji do 

zmieniających się uwarunkowań, kształtowanie materialnych i pozamaterialnych warunków 

życia. Są to zarówno zagadnienia należące do zadań własnych samorządu gminnego (ale 

poza kompetencjami w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), jak też 

zagadnienia należące do zadań innych podmiotów (w tym podmiotów pozarządowych, 

samorządu powiatowego, podmiotów prywatnych), na funkcjonowanie których samorząd 

gminny może wywierać tylko pośredni wpływ, a więc mogące w pełni lub w pewnym stopniu 

być kształtowane z poziomu decyzji władz gminy. Zadań określonych w tych obszarach nie 

należy traktować jako ustaleń „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata” – są one wskazane do adaptacji 

przy sporządzaniu kolejnej strategii rozwoju gminy Lubiewo lub strategii rozwoju powiatu 

tucholskiego. Strategie te powinna je uwzględniać w strukturze ustaleń, a więc także w 

systemie realizacji tych ustaleń i monitorowania postępów realizacji. Są to zadania istotne 

dla rozwoju społecznego gminy, ale to nie strategia rozwiązywania problemów społecznych 

jest dokumentem z formalnego punktu właściwym dla formułowania założeń rozwoju gminy 

w ich zakresie. 
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W strukturze ustaleń niniejszej strategii zawarto także konkretnie sprecyzowane projekty – 

imiennie określone zadania, których realizacja będzie usprawniać rozwiązywanie 

problemów społecznych oraz sprzyjać prowadzenie szeroko rozumianej polityki rozwoju 

społecznego.  

Obszary rozwiązywania problemów społecznych: 

Ustalenia Strategii 

Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla realizacji zadań w zakresie 

pomocy społecznej 

Cel: Celem interwencji jest sukcesywna poprawa zdolności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubiewie do realizacji zadań, w zakresie których można spodziewać się 

wzrostu skali potrzeb oraz zmiany ich charakteru w stosunku do sytuacji obecnej. Należy 

obserwować zmieniające się zapotrzebowanie na zadania GOPS (zarówno co do skali, jak 

i rodzajów oczekiwanej pomocy) i w zależności od zachodzących zmian, jeśli pojawi się taka 

potrzeba  – wzmacniać zarówno zasoby kadrowe, jak i lokalowe i sprzętowe (nowe zadania 

związane z obsługą ludności starszej wymagać będą znacznie większej mobilności) – 

zadania te należy jednak realizować sukcesywnie, zgodnie z wieloletnim harmonogramem. 

Podkreślić należy, że obecnie GOPS nie wymaga działań o takim charakterze – 

identyfikacja tego obszaru podyktowana jest nie sytuacją bieżącą, ale zapobiegliwością o 

zapewnienie możliwości prawidłowej realizacji zadań w kolejnych latach, gdy, o czym 

świadczą wszelkie prognozy, potrzeby społeczne będą rosły. 

Obszar 2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na terenie gminy 

Cel: Celem interwencji jest sprawna i skuteczna pomoc środowiskom w największym 

stopniu zależnym od pomocy zewnętrznej, bo posiadającym bardzo małą zdolność do 

samodzielnego funkcjonowania i rozwiązywania problemów. Obszar ten obejmuje zadania 

utożsamiane z najbardziej klasyczną definicją pomocy społecznej, rozumianej jako pomoc 

osobom/gospodarstwom domowym niezaradnym oraz znajdującym się trwale lub czasowo 

w bardzo trudnej sytuacji materialnej.   

Obszar 3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny oraz wzmacnianie potencjału rodzin w 

zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Cel: Celem interwencji jest z jednej strony ograniczanie negatywnych zjawisk w 

funkcjonowaniu rodzin (poprzez klasyczną interwencję za pomocą standardowych 

instrumentów systemu pomocy społecznej), ale z drugiej strony – podejmowanie działań na 

rzecz ograniczania możliwości powstawania takich sytuacji w przyszłości, czyli ograniczanie 

liczby rodzin wchodzących do systemu pomocy społecznej. Ważnym celem jest także 

wzmacnianie zdolności (kompetencji) rodziców do sprawowania funkcji opiekuńczych i 

wychowawczych. 

Obszar 4. Polityka senioralna 

Cel: Celem interwencji jest zapewnienie jak najlepszych warunków życia ludności starszej. 

Obszar ma charakter kompleksowy i dotyczy wszelkich kategorii działań kierowanych do tej 

grupy.  
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Obszar 5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

Cel: Celem interwencji jest zapewnienie jak najlepszych warunków życia osobom z 

niepełnosprawnością. Obszar dotyczy zarówno zadań na rzecz włączenia społecznego (co 

ma być realizowane np. przez zapewnienie powszechnej dostępności do infrastruktury i 

przestrzeni publicznych przez osoby z niepełnosprawnością) ale także ze stwarzaniem 

zachęt i warunków dla większej aktywizacji zawodowej tej grupy.  

Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju społecznego gminy 

Cel: Celem interwencji w ramach tego obszaru jest skoordynowanie działań różnych 

podmiotów, które mają poprzez prowadzoną działalność bezpośredni i/lub pośredni wpływ 

na rozwój społeczny. Na poziomie gminy jest kilka podmiotów, które odpowiadają za różne 

sfery rozwoju społecznego – ich współpraca pozwoli na zwiększenie skuteczności i 

osiągnięcie efektów synergii różnych działań.  

Obszary wspierające rozwiązywanie problemów społecznych, niestanowiące ustaleń 

Strategii, zawarte w obowiązującej strategii rozwoju gminy Lubiewo i wskazywane do 

uwzględnienia w przypadku opracowywania nowej lub aktualizacji obowiązującej strategii 

rozwoju gminy: 

Pozostałe obszary wspierające realizację ustaleń Strategii 

Obszar 7. Wysoka jakość usług publicznych świadczonych na terenie gminy 

Obszar dotyczy działań prowadzonych przez instytucje publiczne, głównie administrację 

samorządu gminy i obejmuje ich aspekt jakościowy, czyli wpływ na jakość życia 

mieszkańców oraz ich postawy, dokonywane przez nich wybory, podejmowane decyzje, itp. 

– będące skutkiem jakości działań prowadzonych przez sektor publiczny. Są to czynniki 

bezpośrednio różnicujące poziom życia w różnych gminach, wpływające także na 

konkurencyjność danej społeczności na rynku pracy oraz wpływające na możliwość 

realizacji aspiracji i zainteresowań.   

Obszar 8. Rozwój infrastruktury rozwoju społecznego 

Obszar dotyczy zagospodarowania przestrzeni i tworzenia infrastruktury niezbędnej dla 

rozwoju społecznego, dla integracji społecznej oraz dla prowadzenia interwencji kierowanej 

do poszczególnych grup społecznych. Ilość, jakość, rozmieszczenie, dostępność 

infrastruktury rozwoju społecznego wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców – 

zwłaszcza w sytuacji braku określonych rodzajów zagospodarowania w poszczególnych 

miejscowościach.  

Obszar 9. Rozwój aktywnego i zaangażowanego w rozwój lokalny społeczeństwa 

Obszar dotyczy bezpośrednio kwestii aktywności obywatelskiej mieszkańców, czyli 

zainteresowania i dbałości o dobrze postrzegany interes lokalnej społeczności, lokalną 

przestrzeń, warunki życia, stan środowiska, zdolność do współpracy z innymi podmiotami, 

wolę integracji oraz będącą pochodną tych cech – zdolność do samoorganizacji oraz 

empatię w relacjach międzyludzkich.  

Obszar 10. Rozwój gospodarczy i rynek pracy 
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Obszar dotyczy materialnych podstaw funkcjonowania gospodarstw domowych – a więc 

konkurencyjności mieszkańców na rynku pracy, mierzonej poziomem aktywności 

zawodowej oraz osiąganych wynagrodzeń oraz wykazywanymi postawami w zakresie 

przedsiębiorczości – mierzonymi skalą lokalnie działających podmiotów gospodarczych.  

 

Wskazuje się następujące kierunki interwencji w ramach obszarów interwencji: 

Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla realizacji zadań w zakresie 

pomocy społecznej 

Kierunki 

1. Monitorowanie sytuacji społecznej gminy oraz bieżąca diagnoza potrzeb 

2. Systematyczne dokształcanie, poprawa kwalifikacji oraz kompetencji kadr Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 

3. Dostosowanie potencjału kadrowego do zmieniających się potrzeb dla utrzymywania 

zdolności do realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiewie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

4. Doskonalenie systemu informacyjnego w zakresie oferty pomocy społecznej. 

Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie możliwości 

korzystania z różnych form pomocy 

5. Stopniowe dostosowywanie bazy lokalowej i sprzętowej GOPS do zmieniającego się 

zapotrzebowania na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 

 

Obszar 2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na terenie gminy 

Kierunki: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego najuboższych gospodarstw 

domowych 

2. Wsparcie dysfunkcyjnych gospodarstw domowych – szczególna rola asystenta 

rodziny 

3. Rozwój ekonomii społecznej 

4. Zabezpieczenie zasobu mieszkań socjalnych i mieszkań chronionych niezbędnych 

dla realizacji zadań samorządu gminnego.  

5. Upowszechnianie idei pomocy sąsiedzkiej 

6. Przeciwdziałanie bezdomności poprzez działania osłonowe wobec osób 

bezdomnych (pomoc materialna, żywnościowa, medyczna), programy wychodzenia 

z bezdomności, wsparcie prawne i finansowe osób bezdomnych, zapewnienie 

schronienia, mediacje w przypadku pojawienia się zagrożenia bezdomnością. 

 

Obszar 3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny oraz wzmacnianie potencjału rodzin w 

zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Kierunki 

1. Wsparcie pozafinansowe gospodarstw domowych będących w trudnej sytuacji 

życiowej  

2. Przeciwdziałanie dezintegracji rodzin 

3. Podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

4. Zwiększenie dostępności do porad psychologicznych 

5. Propagowanie idei oraz wsparcie przedsięwzięć na rzecz rodzinnego spędzania 

wolnego czasu 
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6. Propagowanie idei karty dużej rodziny 

7. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych 

8. Pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu zainteresowań i wyrównywaniu szans 

poprzez działania edukacyjne i wspierające, realizowane poza szkołą 

9. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  

10. Wsparcie gospodarstw domowych w zakresie opieki nad osobami starszymi i z 

niepełnosprawnością, w tym rozwój pomocy wytchnieniowej 

11. Przeciwdziałanie i eliminowania przemocy w rodzinie. Zapobieganie krzywdzeniu i 

wykorzystywaniu dzieci 

12. Monitorowanie sytuacji w rodzinach zagrożonych i obciążonych problemem 

przemocy 

13. Prewencja oraz rozwój pomocy w zakresie uzależnień, w tym problemu 

alkoholowego – wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych 

oraz wsparcie psychologiczne i prawne dla rodzin. 

14. Stwarzanie sprzyjających warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i fiskalnych 

dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie 

 

Obszar 4. Polityka senioralna  

Kierunki: 

1. Wsparcie osób starszych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

Rozwijanie usług opiekuńczych i systemu wsparcia środowiskowego dedykowanego 

ludności starszej 

2. Włączenie społeczne osób starszych – przeciwdziałanie problemowi samotności 

poprzez animację społeczną dedykowaną osobom starszym. Włączanie osób 

starszych do działań na rzecz społeczności lokalnej 

3. Rozwijanie dziennych form wsparcia dla osób starszych, w tym tworzenie miejsc 

dziennego pobytu osób starszych 

4. Zapewnienie dostępu do miejsc opieki długoterminowej dla osób starszych 

5. Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb integracji osób starszych 

6. Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na 

poprawę bezpieczeństwa osób starszych 

7. Rozwój inicjatyw na rzecz pozostawania oraz powrotu na rynek pracy osób w wieku 

poprodukcyjnym  

8. Działania edukacyjne dla seniorów w zakresie technologii informacyjnych 

9. Wsparcie osób starszych w zakresie poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, 

zwłaszcza specjalistycznej 

Obszar 5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

Kierunki: 

1. Rozwój dziennych form pomocy dla osób z niepełnosprawnością 

2. Działania na rzecz włączenia społecznego animacji i integracji osób z 

niepełnosprawnością 

3. Rozwijanie usług opiekuńczych i systemu wsparcia środowiskowego dla osób z 

niepełnosprawnością 

4. Wsparcie rozwoju usług rehabilitacyjnych oraz dostępu do sprzętu służącego 

rehabilitacji 

5. Promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 

6. Wsparcie pracodawców w tworzeniu i przystosowywaniu stanowisk dla osób z 

niepełnosprawnością 
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7. Zapewnienie fizycznej dostępności wszystkich obiektów użyteczności publicznej oraz 

przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnością  

8. Monitoring oraz identyfikacja bieżących potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz 

rodzin, w których funkcjonują osoby z niepełnosprawnością.  

 

Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju społecznego gminy 

Kierunki: 

1. Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego 

2. Rozwój dialogu społecznego instytucji samorządu gminnego z partnerami lokalnymi 

w kreowaniu rozwoju społecznego – mieszkańcami, środowiskiem gospodarczym 

oraz środowiskiem organizacji pozarządowych  

3. Integracja działań instytucji publicznych funkcjonujących na terenie gminy w celu 

prewencji oraz ograniczania problemów w zakresie niepożądanych zjawisk 

społecznych, zachowań szkodliwych, zachowań ryzykownych, uzależnień i 

przemocy.  

4. Utworzenie platform wymiany doświadczeń i informacji 

5. Rozwój postaw prospołecznych dzieci i młodzieży - pobudzanie aktywności i chęci 

współpracy na rzecz inicjatyw lokalnych.  

6. Rozwój idei wolontariatu 

7. Wsparcie procesu kształtowania lokalnych liderów 

8. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dóbr wspólnych 

9. Rozwój poradnictwa prawnego 

10. Kontynuacja organizacji imprez służących integracji lokalnej społeczności oraz 

wzrostowi zaangażowania mieszkańców w sprawy rozwoju lokalnego 

11. Odbudowa relacji międzyludzkich po pandemii COVID-19 

 

Pozostałe obszary kształtowania rozwoju społecznego gminy Lubiewo, istotne dla 

rozwiązywania problemów społecznych, niebędące przedmiotem ustaleń Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych: 

Obszar 7. Wysoka jakość usług publicznych świadczonych na terenie gminy 

Kierunki: 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szkołach na terenie gminy 

2. Zapewnienie atrakcyjnej i rozwijającej oferty placówek kultury w gminie  

3. Animacja społeczności lokalnych na bazie placówek kultury oraz świetlic wiejskich 

4. Stwarzanie warunków dla zapewnienia wysokiej jakości ochrony zdrowia 

5. Profilaktyka zdrowotna 

6. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji gminnej dla zapewnienia 

właściwego zakresu i wysokiej jakości świadczonych usług 

7. Rozwój zdolności sektora publicznego do świadczenia usług w formie zdalnej, w tym 

upowszechnianie e-usług 

8. Poprawa dostępności gminy w transporcie publicznym 

 

Obszar 8. Rozwój infrastruktury rozwoju społecznego 

Kierunki: 

1. Zapewnienie powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego  

1. Zapewnienie na terenie gminy opieki nad dziećmi do lat trzech  

2. Rozwój bazy świetlic wiejskich  
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3. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 

4. Poprawa dostępności ludności do handlu i usług komercyjnych poprzez stworzenie 

możliwości przestrzennych dla ich realizacji 

5. Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, w tym zagospodarowanie i 

utrzymanie wysokiego standardu przestrzeni publicznych 

6. Tworzenie bezpiecznych i rozwojowych placów zabaw dla dzieci 

7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 

Obszar 9. Rozwój aktywnego i zaangażowanego w rozwój lokalny społeczeństwa 

Kierunki:  

1. Wzmacnianie postaw obywatelskich  

2. Promowanie postaw ustawicznego kształcenia (lifelong learning) 

3. Rozwój tożsamości lokalnej i regionalnej 

4. Rozwój edukacji ekologicznej  

5. Popularyzacja sportu oraz rozwój klubów i stowarzyszeń sportowych  

6. Popularyzacja aktywności ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej 

7. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 

8. Rozwój infrastruktury łączności dla zapewnienia powszechnego dostępu do 

szerokopasmowego internetu oraz upowszechniania technologii informacyjnych 

 

Obszar 10. Rozwój gospodarczy i rynek pracy 

Kierunki: 

1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą 

2. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach na terenie gminy 

3. Poprawa dostępu do szkolnictwa zawodowego (poprzez współpracę ze Starostwem 

Powiatowym w Tucholi) 

4. Poprawa kwalifikacji i rozwój kompetencji zawodowych ludności dorosłej (poprzez 

współpracę ze Starostwem Powiatowym w Tucholi) 

5. Promocja gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych 

 

Projekty, które zostały zidentyfikowane na etapie przygotowywania założeń niniejszej 

Strategii, realizujące jej ideę i ustalenia: 

1. Powołanie Rady Koordynacji Rozwoju Społecznego Gminy Lubiewo 
Rada Koordynacji Rozwoju Społecznego Gminy Lubiewo – działająca pod 
przewodnictwem Wójta Gminy – powinna skupiać kierowników wszystkich gminnych 
jednostek zajmujących się obsługą ludności, Policję, przedstawicieli organizacji 
sektora pozarządowego i pracodawców wyrażających wolę współpracy w zakresie 
kształtowania rozwoju społecznego. Celem Rady powinno być koordynowanie - 
ustalanie i uzgadnianie realizacji wspólnych lub komplementarnych działań na rzecz 
rozwoju społecznego, adresowanych do wszystkich wskazanych grup docelowych.  
Projekt wpisuje się w Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju społecznego 
gminy 
 

2. Utworzenie domu dziennego pobytu dla ludności starszej 
Należy podjąć działania na rzecz zapewnienia opieki i integracji ludności starszej w 
formie domu dziennego pobytu. Sugeruje się wybór jednej z dwóch największych 
miejscowości dla lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ cechują się one 
największym zapotrzebowaniem.   
Projekt wpisuje się w Obszar 4. Polityka senioralna 
 

3. Utworzenie regularnie działających klubów seniora/punktów spotkań dla seniorów. 
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Należy podjąć działania na rzecz włączenia społecznego i integracji (wspólnego 
zagospodarowania wolnego czasu) ludności starszej w formie klubów seniora albo 
punktów spotkań ludności starszej. Zadanie takie powinno być realizowane na bazie 
posiadanych placówek kulturalnych lub edukacyjnych. W pierwszej kolejności 
powinny funkcjonować kluby seniora w Lubiewie oraz Bysławiu, w dalszej kolejności 
zasadne rozważenie 2-3 dodatkowych w innych miejscowościach. 
Projekt wpisuje się w Obszar 4. Polityka senioralna 
 

4. Powołanie Gminnej Rady Senioralnej. 
Idea polega na powołaniu rady stanowiącej przedstawicielstwo środowiska seniorów, 
będącej organem doradczym i opiniującym dla Wójta Gminy i mającej na celu 
dbałość o realizację polityki rozwoju gminy w sposób jak najsilniej uwzględniający 
potrzeby ludności starszej.  
Projekt wpisuje się w Obszar 4. Polityka senioralna 
 

5. Program stypendialny dla przyszłych kadr opieki społecznej oraz opieki medycznej 
dla ludności starszej 

W związku z prognozowanym wzrostem potrzeb w zakresie pomocy społecznej (w 
tym działań opiekuńczych) oraz opieki zdrowotnej wobec ludności starszej, przy 
jednoczesnej niewielkiej liczbie wykwalifikowanych w tym kierunku kadr, należy 
rozważyć uruchomienie programu stypendialnego, w ramach którego pewna liczba 
młodzieży z terenu gminy uzyska pomoc materialną w kierunku zdobycia 
odpowiedniego wykształcenia, w zamian za deklarację powrotu do gminy i podjęcia 
na jej terenie pracy w sektorze opieki społecznej i ochrony zdrowia. 
Projekt wpisuje się w Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla realizacji 
zadań w zakresie pomocy społecznej 
 

6. Stworzenie stałego punktu doradczego dla ludności 
Wskazuje się na celowość rozważenia utworzenia stałego punktu doradczego dla 
mieszkańców gminy, łączącego funkcje doradztwa psychologiczno-wychowawczego 
z pomocą prawną i ewentualnie innymi obszarami doradztwa w sprawach ważnych 
dla mieszkańców, z którymi nie są się w stanie uporać. Punkt taki powinien być 
sformalizowany i działać jako integralna część GOPS. 
Projekt wpisuje się w kilka Obszarów, w największym stopniu Obszar 6: Rozwój 
partnerstw na rzecz rozwoju społecznego gminy 
 

2. Wskaźniki realizacji Strategii oraz ich monitorowanie 

Określenie wskaźników realizacji ustaleń strategii rozwiązywania problemów społecznych 

na poziomie gminy ma na celu przede wszystkim monitorowanie, czy funkcjonowanie 

podmiotów odpowiedzialnych za rozwój społeczny przebiega prawidłowo, to znaczy czy 

zakres i intensywność prowadzonych przez nie działań są adekwatne do zmieniającej się 

rzeczywistości.  

W odróżnieniu do innych strategii i programów, których celami jest doprowadzenie do 

osiągnięcia konkretnego stanu, czy też realizacji konkretnego zadania, w przypadku 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, kluczowe znaczenie ma aspekt 

sprawnego wykonywania określonych zadań nałożonych stosownymi przepisami, a więc 

miarą sukcesu realizacji zadań jest poprawna ich realizacji.  

Wskaźniki realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych można więc określić 

na dwóch płaszczyznach: 

• Pierwszą stanowią wskaźniki świadczące o sprawnej realizacji zadań, których zakres 

wynika z przepisów.  
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• Drugą stanowią wskaźniki świadczące o realizacji dodatkowych zamierzeń, które 

mają na celu usprawnienie realizacji zadań statutowych lub służą dostosowaniu 

potencjału gminy w zakresie polityki społecznej do zmieniających się uwarunkowań, 

czyli zapotrzebowania na działalność GOPS.  

Określa się następujące wskaźniki pozwalające na ocenę charakteru realizacji „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z 

perspektywą na kolejne lata”: 

Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej 

• Liczba pracowników GOPS jest zgodna z obowiązującymi przepisami i dostosowania 
do realnych potrzeb generowanych przez społeczność gminy (tak/nie) 

• Na terenie gminy prowadzony jest monitoring sytuacji społecznej gminy (tak/nie) 
 
Obszar 2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na terenie gminy 

• Wszystkie gospodarstwa domowe wymagające bezpośredniego kontaktu z GOPS, 
są objęte tego typu działaniami (tak/nie) 

• Gmina posiada zasób mieszkań socjalnych niezbędnych dla realizacji zadań 
określonych przez przepisy (tak/nie) 

 
Obszar 3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny oraz wzmacnianie potencjału rodzin w zakresie 
pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

• Na terenie gminy jest w sposób ciągły dostępne poradnictwo dla rodziców w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tak/nie) 

• Na terenie gminy jest prowadzony monitoring zagrożonych i obciążonych problemem 
przemocy (tak/nie) 

• Na terenie gminy są prowadzone zajęcia wyrównujące szanse edukacyjno-
rozwojowe dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (tak/nie) 

• Na terenie gminy są rocznie organizowane co najmniej 2 wydarzenia kierowane do 
ogółu mieszkańców gminy, promujące rodzinne spędzanie wolnego czasu (tak/nie) 

 
Obszar 4. Polityka senioralna  

• Na terenie gminy w co najmniej 2 miejscowościach funkcjonuje „klub seniora”, 
rozumiany jako cyklicznie organizowane na bazie placówek publicznych zajęcia dla 
osób starszych mające na celu włączenie społeczne tej grupy (tak/nie) 

• Na terenie gminy funkcjonują miejsca dziennej opieki nad osobami starszymi, 
zapewniające możliwość jednoczesnego przyjęcia co najmniej 15 osób (tak/nie) 

 
Obszar 5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

• Na terenie gminy istnieje możliwość prowadzenia rehabilitacji, lub funkcjonuje 
wypożyczalnia sprzętu służącego rehabilitacji 

• Wszystkie obiekty użyteczności publicznej (będące własnością Gminy Lubiewo i 
służące realizacji potrzeb mieszkańców) są dostępne dla osób z ograniczeniami 
ruchu (tak/nie) 

• Co najmniej raz na rok GOPS w Lubiewie prowadzi konsultacje z co najmniej 
pięcioma podmiotami gospodarczymi na temat możliwości zwiększenia aktywności 
zawodowej osób z niepełnosprawnością Konsultacje mają na celu poznanie potrzeb 
i opinii pracodawców w tym zakresie oraz wypracowania możliwych do 
wprowadzenia rozwiązań (o różnym charakterze), których celem jest zwiększenie 
poziomu zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością - mieszkańców gminy 
Lubiewo (tak/nie) 

 
Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju społecznego gminy 

• Co najmniej raz na pół roku Wójt organizuje naradę kierownictwa instytucji 
publicznych funkcjonujących na terenie gminy oraz przedstawicieli sektora 
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pozarządowego - mającą na celu omówienie sytuacji i wypracowanie rozwiązań w 
zakresie prewencji oraz ograniczania: niepożądanych zjawisk społecznych, 
zachowań szkodliwych, zachowań ryzykownych, uzależnień i przemocy (tak/nie) 

• Na terenie gminy funkcjonuje punkt poradnictwa prawnego (tak/nie) 
• Na terenie gminy są rocznie organizowane co najmniej 2 wydarzenia kierowane do 

ogółu mieszkańców gminy, mające na celu integrację lokalnej społeczności (inne niż 
imprezy promujące rodzinne spędzanie wolnego czasu) (tak/nie) 

Raz w roku kierownik GOPS sporządza i przedstawia Radzie Gminy informację na 

temat stanu powyższych parametrów, połączoną z przedstawieniem stanu 

wskaźników charakteryzujących sytuacje społeczną gminy Lubiewo (określonych w 

rozdziale pt. „Założenia monitorowania sytuacji społecznej Gminy Lubiewo”). W ten 

sposób wypełniany jest obowiązek monitorowania i raportowania postępów z 

realizacji ustaleń niniejszej Strategii. 

3. Założenia monitorowania sytuacji społecznej Gminy Lubiewo 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowej realizacji zadań gminy w zakresie rozwoju 

społecznego, jest posiadanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat aktualnego stanu rozwoju 

gminy w tym zakresie. Obserwacja bieżącego stanu oraz kierunków i tempa zachodzących 

zmian, pozwala na identyfikację pojawiających się problemów, ale także pozwala 

zidentyfikować zmiany zachowań, potrzeb i preferencji mieszkańców. Zmiany te wynikają 

na przykład ze zmian: sytuacji materialnej ludności, zmian aspiracji mieszkańców, zmian 

wynikających z potrzeb demograficznych (określona liczba mieszańców w grupach 

cechujących się zapotrzebowaniem na dane usługi), ze zmian preferencji będących 

skutkiem kształtowania zachowań i oczekiwań przez media, ze zmian sposobu realizacji 

niektórych potrzeb, wynikających na przykład z postępu technologicznego, itp. Wnioski z 

prowadzonych obserwacji mają w założeniu służyć dostosowywaniu oferty gminnych 

instytucji kształtujących rozwój społeczny do zmieniających się potrzeb, bowiem 

odpowiednie reagowanie na te potrzeby z jednej strony przybliża do realizacji nadrzędnego 

celu każdej gminy, jakim jest zapewnienie jak najwyższego poziomu życia mieszkańców, 

ale z drugiej – buduje zaufanie i prawidłowe relacje pomiędzy społecznością gminy a 

władzami samorządowymi, ponieważ mieszkańcy dostrzegają dążenie władz gminy do 

zaspokajania potrzeb społecznych.  

Poniżej zaproponowano zakres wskaźników, które mogą stanowić podstawę do corocznego 

monitorowania, analizowania stanu oraz tendencji zmian w stosunku do okresów 

poprzednich. Podkreślić należy, że zaproponowany zakres wskaźników bazuje na danych 

ogólnodostępnych, mogą być one pozyskiwane siłami własnymi administracji Urzędu Gminy 

w Lubiewie (bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych). Niemniej jednak 

należy uwzględnić fakt, że na poziomie administracji gminnej realizacja pełnego, 

kompleksowego, bardzo szerokiego co do zakresu, monitorowania stanu i procesów 

rozwoju - może być utrudniona ze względu na ograniczone liczebnie zasoby kadrowe oraz 

szeroki zakres realizowanych zadań. Dlatego zakłada się, że zamieszczone wskaźniki 

powinny być traktowane jako potencjalny zakres, z którego w miarę możliwości analizować 

się będzie możliwie dużą liczbę wskaźników, dostosowaną do bieżących możliwości. W 

przypadku dokonywania aktualizacji strategii rozwoju gminy, wskaźniki te mogą zostać 

adaptowane jako część systemu monitorowania stanu realizacji ustaleń strategii rozwoju 

gminy. Dodatkowo zwraca się uwagę, że poszczególne wskaźniki mają charakter 
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„autonomiczny” w stosunku do pozostałych (ich pozyskanie nie jest od siebie zależne) – to 

znaczy, że nie jest niezbędne coroczne kompletowanie informacji na temat wszystkich 

wskaźników. Oczywiście pożądane jest kompletowanie pełnej bazy danych, ale w 

przypadku ograniczeń organizacyjnych możliwe jest zbieranie tylko części danych, łatwiej 

dostępnych.  

Wyniki monitorowania w miarę możliwości powinny być przedstawione Radzie Gminy (np. 

poszczególnym komisjom Rady Gminy lub podczas sesji, na której przedstawiane jest 

coroczne sprawozdanie z działalności GOPS). 

Prowadzenie systemu monitorowania sytuacji społecznej Gminy Lubiewo, w sposób 

bezpośredni nawiązuje w strukturze ustaleń niniejszej strategii do Obszaru 1: Budowa 

potencjału instytucjonalnego dla realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, a w jego 

ramach do kierunku 1. Monitorowanie sytuacji społecznej gminy oraz bieżąca diagnoza 

potrzeb. 

Wskaźniki monitorowania sytuacji społecznej gminy Lubiewo 
Wskaźnik Źródło danych/informacji 

Wskaźniki istotne do porównywania potencjału gminy Lubiewo na tle innych gmin 

Liczba mieszkańców  Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 
poprzedniego roku 

Analiza własna na podstawie porównania 
danych z Banku Danych Lokalnych Głównego 
Urzędu Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych 
(powyżej 12 miesięcy) 
 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Wskaźnik bezrobocia – wskaźnik liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Zmiana liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych na terenie gminy 

Analiza własna na podstawie porównania 
danych z Banku Danych Lokalnych Głównego 
Urzędu Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Zasięg korzystania z pomocy społecznej - wskaźnik 
udziału osób w gospodarstwach domowych 
korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem  

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Wskaźnik liczby dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego 
(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat) 

Wyniki osiągane przez uczniów szkół prowadzonych 
przez gminę w egzaminach określonych ustawowo 
Podać dane dla egzaminu ósmoklasisty – język polski, 
matematyka, język obcy – ogółem dla Gminy oraz dla 
każdej szkół prowadzonych przez Gminę 

Dane publikowane przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną w Gdańsku 
Wyniki dla gmin: 
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2020 
Wyniki szkół: 
http://bip.oke.gda.pl/28723/28723/ 

Wskaźniki istotne dla oceny skali działań prorozwojowych prowadzonych w gminie 
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Długość dróg rowerowych zrealizowanych na terenie gminy w 
ostatnim (ubiegłym) roku (uwaga – dotyczy dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych) 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Długość chodników zrealizowanych na terenie gminy w ostatnim 
(ubiegłym) roku (uwaga – dotyczy dróg wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych) 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba świetlic wiejskich Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba stałych uczestników zajęć prowadzonych przez świetlice 
wiejskie (liczba osób uczestniczących w zajęciach, w których udział 
jest rejestrowany) 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba/powierzchnia/długość (w zależności od specyfiki) 
zrealizowanych w danym roku przez Gminę obiektów/infrastruktury 
służących celom sportu i rekreacji 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba organizacji sektora pozarządowego współpracujących w 
danym roku z Urzędem Gminy w realizacji zadań z zakresu rozwoju 
gminy  

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba miejsc w przedszkolach i innych placówkach opieki 
przedszkolnej na terenie gminy 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba miejsc w żłobkach i innych placówkach opieki dla dzieci do lat 
3 na terenie gminy 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba miejsc w placówkach dziennego pobytu dla seniorów Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których dokonano w 
danym roku inwestycji na rzecz dostosowania do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Liczba bezpośrednich połączeń w transporcie autobusowym z 
Lubiewa do Tucholi 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie – na podstawie 
rozkładów jazdy przewoźników 

Liczba bezpośrednich połączeń w transporcie autobusowym z 
Bysławia do Tucholi 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie – na podstawie 
rozkładów jazdy przewoźników 

Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Powierzchnia terenów przeznaczanych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele MN 
i MN/U 

Analiza własna Urzędu Gminy w 
Lubiewie 

Pogłębiona analiza sytuacji społecznej 

Liczba osób objętych pomocą społeczną Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Kwota udzielonych świadczeń Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba rodzin, którym przyznano pomoc 
specjalną ze względu na ubóstwo 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba uczniów korzystających z posiłków 
Informacja dyrektorów szkół/ Sprawozdawczość GOPS w 
Lubiewie 

Liczba rodzin objętych pomocą w formie 
pracy socjalnej 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba rodzin objętych pomocą rzeczową Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Wartość zebranych środków 
pozabudżetowych na działalność GOPS 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba przyznanych zasiłków rodzinnych Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba przyznanych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba przeprowadzonych pogadanek w 
szkołach w ramach profilaktyki przeciw 
uzależnieniom 

Informacja dyrektorów szkół 

Liczba osób dotąd wykluczonych objętych 
działaniami aktywizacyjnymi w ramach 
spółdzielni socjalnych 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 
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Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym objętych działaniami 
aktywizacyjnymi  

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 
Informacja kierownika Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Lubiewo 
Informacja dyrektorów szkół (w zakresie projektów 
realizowanych przez szkoły) 

Liczba osób niepełnosprawnych biorących 
udział w zajęciach aktywizacyjnych 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 
Informacja kierownika Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Lubiewo 
Informacja dyrektorów szkół (w zakresie projektów 
realizowanych przez szkoły) 

Liczba zlikwidowanych barier 
architektonicznych 

Analiza własna Urzędu Gminy w Lubiewie na podstawie 
prowadzonych działań inwestycyjnych 

Liczba przeprowadzonych  pogadanek w 
szkołach w ramach przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Informacja dyrektorów szkół 

Liczba udzielonych porad psychologicznych 
Dyrektorzy szkół oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Liczba osób starszych korzystających z 
usług opiekuńczych i systemu wsparcia 
środowiskowego dla ludności starszej 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Odsetek rodzin, w których właściwe i 
optymalne jest objęcie działaniami 
asystenta rodziny - objętych takimi 
działaniami asystenta rodziny 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba wykonanych wywiadów 
środowiskowych 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba powstałych podmiotów ekonomii 
społecznej 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie 

Liczba wolontariuszy Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie oraz dyrektorzy szkół 

Liczba osób objętych pomocą 
wolontariuszy 

Sprawozdawczość GOPS w Lubiewie oraz dyrektorzy szkół 

Udział uczniów szkół podstawowych 
uczestniczących w różnego rodzaju 
zajęciach dodatkowych (zajęcia 
wyrównawcze oraz koła zainteresowań) 

Informacja dyrektorów szkół 

Udział uczniów szkół podstawowych 
biorących udział w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych  

Informacja dyrektorów szkół 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

Analiza własna Urzędu Gminy w Lubiewie 

Udział uczniów szkół podstawowych 
biorących udział w regularnych zajęciach 
(kołach) w ramach placówek kultury 

Informacja kierownika Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Lubiewo 

Udział osób dorosłych  biorących udział w 
regularnych zajęciach (kołach) w ramach 
placówek kultury 

Informacja kierownika Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Lubiewo 

Liczba zawartych porozumień z 
organizacjami pozarządowymi w zakresie 
aktywizacji społeczeństwa 

Analiza własna Urzędu Gminy w Lubiewie (na podstawie 
informacji kierownika GOPS oraz kierownika B-CKiPG 
Lubiewo) 

Liczba mieszkań socjalnych i 
tymczasowych 

Sprawozdawczość Urzędu Gminy w Lubiewie 

4. Ogólne założenia realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą 
na kolejne lata” – model rozwoju społecznego gminy i rola 
Strategii w jego funkcjonowaniu 

System instytucjonalnej pomocy społecznej, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej mieści się w całościowo rozumianym obszarze rozwoju społecznego. Na tak 



- 134 - 
 

pojmowany rozwój społeczny składa się zarówno aktywność społeczna, jak też zaplecze 

instytucjonalne – zarówno te instytucje, które stymulują rozwój społeczny, jak też te, które 

likwidują lub ograniczają sytuacje kryzysowe w tej dziedzinie. Wyróżnić można kilka 

podmiotów, które mają bezpośredni silny wpływ na procesy rozwoju społecznego. Są to 

przede wszystkim: 

• instytucje samorządu gminy odpowiedzialne za obsługę ludności w zakresie usług 

publicznych, takich jak zwłaszcza edukacja (w tym przedszkolna), kultura i włączenie 

społeczne, opieka społeczna (szczególna rola GOPS). Podkreślić należy konieczność 

stawiania bardzo wysokich standardów w przypadku placówek edukacyjnych (należy 

dążyć do osiągnięcia trwałej sytuacji, że uczniowie z terenu gminy są ponadprzeciętnie 

dobrze kształceni) oraz bardzo dużej aktywności placówek kultury i integracji 

społecznej, w tym także świetlic wiejskich (w celu objęcia jak największej liczby 

mieszkańców zinstytucjonalizowaną aktywnością w formie uczestnictwa w kołach, 

klubach, itp. – jest to szczególnie ważne w kontekście integracji osób starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych, szczególnie zagrożonych izolacją); na poziomie gminy 

należy także organizować programy profilaktyki zdrowotnej oraz zapewniać 

bezpieczeństwo mieszkańców i mienia. Od kilku lat także na poziomie gmin wiejskich 

upowszechnia się opieka nad dziećmi do lat trzech (tzw. opieka żłobkowa) – stwarza 

ona szansę rodzicom małych dzieci (głównie kobietom, które najczęściej sprawują 

opiekę) powrót na rynek pracy, co wiąże się nie tylko z uzyskiwaniem dochodów, ale 

także rozwojem zawodowym, na który długi okres przerwy związanej z posiadaniem 

potomstwa, może wpływać niekorzystnie. Gmina Lubiewo realizuje opiekę żłobkową – 

jej skala powinna być dostosowana do zmieniających się potrzeb. Z badań ankietowych 

wykonanych na potrzeby Strategii wynika bardzo duża potrzeba w zakresie aktywizacji 

dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagospodarowania  wolnego czasu w sposób aktywny i 

produktywny. Te aktywności powinny być w większym stopniu realizowane z poziomu 

samorządu gminy albo poprzez powierzanie zadań do organizacji pozarządowych, przy 

zapewnianiu możliwości finansowych ich realizacji; 

• instytucje samorządu powiatowego odpowiedzialne za obsługę ludności w zakresie 

usług publicznych, takich jak zwłaszcza edukacja (szkolnictwo ponadpodstawowe, 

mające kluczowe znaczenie dla rynku pracy, szkolnictwo i uzupełniania kwalifikacji dla 

dorosłych), aktywizacja bezrobotnych (w tym kwalifikacje niezbędne dla rynku pracy), 

lecznictwo specjalistyczne; 

• organizacje pozarządowe odpowiedzialne za szeroko rozumianą aktywizację 

mieszkańców, w tym zaangażowanie w sprawy rozwoju lokalnego, realizację własnych 

zainteresowań, samorozwój – w ogół procesów, które prowadzą do wykształcania i 

wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego; szczególnie duża i pozytywna może być 

rola sektora pozarządowego przy realizacji zadań w zakresie aktywizacji dzieci i 

młodzieży – na przykład w zakresie pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego 

czasu, niwelowania uzależnień cyfrowych; 

• lokalni przedsiębiorcy – w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogą się 

włączyć w rozwój społeczny poprzez preferowanie lokalnych mieszkańców w procesach 

rekrutacji i lokalnych dostawców w procesach kooperacji; podmioty o większych 

możliwościach finansowych powinny obejmować patronatem lokalne inicjatywy 

społeczne – np. sponsorować zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, fundować 

stypendia, sponsorować lokalne drużyny sportowe. Istotnym zadaniem dosyć 
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powszechnie dostrzeganym podczas konsultacji społecznych, jest potrzeba aktywizacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnością – zasadne byłoby, aby lokalni przedsiębiorcy, 

zwłaszcza dysponujący dużym potencjałem, w ramach społecznej odpowiedzialności 

biznesu tworzyli miejsca pracy, które umożliwią mieszkańcom gminy - osobom z 

niepełnosprawnością, podejmowanie zatrudnienia, dającego włączenie społeczne i 

bezpieczeństwo materialne. W niektórych rodzajach zadań możliwe jest ich 

wykonywanie zdalnie – co w przypadku osób z ograniczeniami w poruszaniu się, 

umożliwia wykonywanie pracy z domu; 

• mieszkańcy gminy – kluczowe ogniwo rozwoju społecznego, który może się powieść 

wyłącznie w przypadku aktywnego przyjęcia oferty wszystkich wymienionych wcześniej 

partnerów i wyrażenia woli aktywnego uczestnictwa w procesach rozwojowych. O ile 

rolą wszystkich wcześniej wskazanych partnerów jest stworzenie możliwości i 

zachęcanie do skorzystania z oferty rozwoju, to rolą mieszkańców jest tę ofertę przyjąć 

i aktywnie z niej korzystać. Miarą rozwoju społecznego jest intensywność wzajemnych 

interakcji oraz minimalizowanie postaw roszczeniowych na rzecz postawy aktywnej, 

zakładającej zaangażowanie.  

 

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że im sprawniej będą działać instytucje kształtujące 

prorozwojowe postawy społeczne, tym wyższy poziom rozwoju będzie prezentować 

społeczeństwo i tym mniejsza będzie skala potrzeb w zakresie likwidowania sytuacji 

kryzysowych.  

 

Na szeroko rozumiany rozwój społeczny składają się przede wszystkim następujące 

zagadnienia: 

• jakość kształcenia, wynikający z funkcjonowania placówek oświaty na wszystkich 

poziomach kształcenia, 

• jakość zdrowia, wynikająca z dbałości mieszkańców oraz zaplecza instytucji ochrony 

zdrowia, 

• możliwość realizacji zainteresowań i aspiracji – wynikająca między innymi z oferty 

instytucji kultury i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym 

uczestnictwa w sporcie (zagospodarowanie wolnego czasu), 

• poziom aktywności społecznej mieszkańców i zdolność do angażowania się w sprawy 

rozwoju lokalnego, na rzecz całej społeczności, 

• bezpieczeństwo socjalne (ściśle powiązane z działalnością pomocy społecznej na 

poziomie lokalnym, co bezpośrednio dotyczy niniejszej strategii), 

• umiejętność posługiwania się technologiami teleinformatycznymi (włączenie cyfrowe, 

zdolność do korzystania z e-usług), 

• poczucie bezpieczeństwa publicznego, 

• minimalizowanie problemu występowania jakichkolwiek wykluczeń w funkcjonowaniu 

społecznym i zawodowym, związanych np. ze statusem ekonomicznym, 

niepełnosprawnością, zaawansowanym wiekiem (te kategorie mają największe 

znaczenie w realiach gminy Lubiewo).  

 

Rozwój społeczny jest dostrzegany jako jedno z najważniejszych pól interwencji w „Strategii 

rozwoju gminy Lubiewo”, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubiewo w dniu 10 

grudnia 2012 roku. Strategia rozwoju gminy stanowi dokument wyjściowy (kierunkowy) dla 
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strategii i programów o charakterze branżowym (sektorowym), które z założenia powinny 

uszczegóławiać w swoich dziedzinach, zakres interwencji określony na poziomie bardziej 

ogólnym w Strategii rozwoju gminy. W takim kontekście Strategia rozwoju gminy ma też 

charakter kierunkujący dla niniejszej Strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

W Strategii rozwoju gminy Lubiewo, rozwój społeczny został uznany za jeden z priorytetów 

rozwoju. Zdefiniowano go w sposób następujący:  

„zmiana mentalności mieszkańców w kierunku wykształcenia pożądanych postaw, wsparta 

poprzez działalności gminnych instytucji obsługi ludności, zwłaszcza placówek edukacji, 

kultury, ochrony zdrowia, ale także przez działalności organizacji pozarządowych. 

Całokształt działań w zakresie rozwoju społecznego ma na celu poprawę jakości życia 

poprzez poprawę zdolności gminnej społeczności do radzenia sobie z wyzwaniami 

typowymi dla początku XXI wieku, w tym przede wszystkim z rozwojem technologicznym, 

sytuacją na rynku pracy, globalizacją wszystkich aspektów życia. Zakłada się, że pochodną 

właściwie realizowanych zadań własnych samorządu, będą także zmiany mentalności 

gminnej społeczności – w kierunku wykształcenia cech pożądanych, takich jak: 

dostrzeganie roli wykształcenia – własnego (to znaczy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 

przez całe życie), a zwłaszcza dzieci, wykształcanie postaw rywalizacji i dążenia do 

sukcesu, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami (przede wszystkim 

technologiami związanymi z telekomunikacją, informatyką, cyfryzacją, powszechnym 

korzystaniu z e-usług), dostrzeganie roli profilaktyki zdrowotnej i dbania o stan zdrowia, 

dostrzeganie roli aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, dostrzeganie 

potrzeby mobilności (to znaczy akceptowania konieczności codziennego przemieszczania 

się w celu zdobycia wykształcenia, czy zarobkowania), dostrzeganie roli tolerancyjności i 

otwartości (ale warunkiem otwartości jest także dobra znajomość języków obcych), 

dostrzegania roli szeroko rozumianej aktywności, kreatywności i zaradności – jako 

przeciwieństwa tak powszechnego marazmu i postaw roszczeniowych. Osiągnięcie 

powyższych celów jest procesem długotrwałym – być może nawet pokoleniowym. Ale są to 

cechy – tworzące tzw. kapitał ludzki - które w przyszłości w największym stopniu będą 

decydować o potencjale i możliwościach rozwoju danego obszaru i w największym stopniu 

decydować będą o przewagach i nowoczesności danego obszaru. Rozwój cywilizacyjny 

powoduje, że w kolejnych latach coraz większym walorem i coraz większym bogactwem 

danego obszaru będą jego mieszkańcy i pozytywne cechy, które ich charakteryzują, a coraz 

mniejsze znaczenie mieć będzie przestrzeń, infrastruktura, czy zasoby naturalne. Zakłada 

się, że codzienna działalność wszystkich instytucji publicznych na terenie gminy będzie 

uwzględniała wykształcanie tych pożądanych postaw, poprzez zwracanie uwagi na te 

aspekty w procesie edukacji, wychowania, poprzez działalność instytucji kultury i ochrony 

zdrowia.  

Niezwykle ważnym zagadnieniem, które także ma bezpośredni wpływ na dalszy rozwój 

gminy, jest kształtowanie lokalnej i regionalnej tożsamości („gminnej”, „borowiackiej” i 

„kujawsko-pomorskiej”) – to znaczy mentalnych związków z własną gminą i regionem, które 

pomimo otwartości granic, łatwości zmiany miejsca zamieszkania, a także „łatwiejszego 

życia” w mieście, będą zachęcać do pozostawania na terenie gminy lub powrotów do gminy 

Lubiewo lub szerzej – w rejon Borów Tucholskich.” 

 

Założenia rozwoju społecznego przedstawione w Strategii rozwoju gminy, zostały 

zaadaptowane i rozwinięte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
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Lubiewo na lata 2016 – 2020+”. Warto zauważyć, że dosyć szybko zmieniająca się sytuacja 

społeczno-gospodarcza w Polsce, w tym także na poziomie województwa, a nawet na 

poziomie poszczególnych gmin, modyfikuje założenia formułowane przed kilkoma laty. 

Przede wszystkim znacznej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy, co wiąże się z 

ograniczeniem sfery ubóstwa, ale także z rozbudzeniem oczekiwań i aspiracji mieszkańców, 

wynikających z większej zasobności budżetów gospodarstw domowych. Część nowych 

aspiracji, związanych z pobudzaniem konsumpcjonizmu, będzie przekładać się na wzrost 

oczekiwań formułowanych wobec administracji gminnej – głównie w zakresie wpływających 

na jakość życia, dostępności infrastruktury i przestrzeni publicznych (związanych np. z 

możliwością spędzania wolnego czasu). Poprawiająca się sytuacja materialna powoduje 

niwelowanie dużej części problemów społecznych będących konsekwencją 

niewystarczającej zasobności budżetów domowych, a jednocześnie przesuwa ciężar zadań 

systemu pomocy społecznej na kwestie niepowiązane bezpośrednio z zamożnością, takie 

jak przeciwdziałanie wykluczeniom, pomoc osobom z niepełnosprawnością, pomoc 

gospodarstwom nieradzącym sobie z potrzebami opiekuńczo-wychowawczymi, pomoc 

osobom starszym, przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie przemocy w rodzinie. 

Poza systemem pomocy społecznej do najważniejszych potrzeb rozwoju społecznego (po 

znaczącym ograniczeniu problemu ubóstwa) urastają obecnie zagadnienia kształtowania 

społeczeństwa obywatelskiego (integracji społeczeństwa na rzecz rozwoju lokalnego) oraz 

kwestie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie zagrożonych 

uzależnieniem cyfrowym (spotęgowanym brakiem kontaktów bezpośrednich w trakcie 

pandemii covid-19). Odzwierciedleniem działań na rzecz wzmacniania społeczeństwa 

obywatelskiego jest w niniejszej Strategii „Obszar 6. Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju 

społecznego gminy”, który oddaje partycypacyjny model kształtowania rozwoju – zdolność 

samorządu gminnego do dzielenia się odpowiedzialnością za rozwój poprzez powierzanie 

części zadań innym podmiotom, jak też uwzględnianie potrzeb tych podmiotów.  

Szczególnie ważnym aspektem, nabierającym coraz większego znaczenia, wpływającym 

zarówno na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, jak i na pozostałe aspekty 

kształtowania rozwoju społecznego – jest starzenia się społeczeństwa, z jego licznymi 

konsekwencjami w sferze społecznej i ekonomicznej. 

Powyższe uwarunkowania z pewnością znajdą odzwierciedlenie przy aktualizacji strategii 

rozwoju gminy Lubiewo, bowiem aktualnie obowiązująca strategią powstała w okresie, gdy 

trudna sytuacja ekonomiczna znacznej części ludności, wynikająca z sytuacji na rynku 

pracy, była uwarunkowaniem dominującym. Aczkolwiek generalna idea polegająca na 

zapewnieniu jak najwyższej jakości poziomu życia mieszkańców na pewno pozostaje 

aktualna i będzie zachowana w polityce rozwoju gminy, to zmienią się szczegółowe obszary 

działań mające kluczowe znaczenie dla realizacji tego założenia. Zmiana w zakresie sytuacji 

społeczno-gospodarczej istotnie wpływa na optykę celów rozwoju gminy – dlatego też 

ustalenia niniejszej strategii rozwiązywania problemów społecznych mogą mieć pomocniczy 

wpływ przy formułowaniu założeń rozwoju gminy Lubiewo w nowej strategii rozwoju.  

 

Wykonane prognozy zmian sytuacji społecznej w gminie Lubiewo, prowadzą do 

następujących wniosków: 

• Najważniejszym wyzwaniem demograficznym przed którym stoi gmina Lubiewo, jest 

nasilenie procesu starzenia się ludności. Przejawia się on coraz większą liczbą i coraz 

większym udziałem ludności starszej, przy malejącej liczbie ludności młodej. W ujęciu 
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grup ekonomicznych skutkuje to wzrostem w kategorii grupy poprodukcyjnej oraz 

spadkiem w grupie przedprodukcyjnej. Nieunikniony jest więc znaczący wzrost 

zapotrzebowania na usługi kierowane do najstarszych mieszkańców – związane z 

ograniczoną możliwością lub wręcz brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania 

(usługi o typowym charakterze opiekuńczym), a także znaczący wzrost 

zapotrzebowania na działalności służące integracji i włączeniu społecznemu ludności 

starszej.  

• Znaczące zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży nie będzie skutkować likwidacją bazy 

usług i zagospodarowania dedykowanego dla tej grupy wiekowej, bowiem coraz 

silniejsze będzie oczekiwanie, że usługi te powinny być powszechne – dobrze dostępne 

niezależnie od miejsca zamieszkania; oznacza to dużo większe koszty funkcjonowania 

samorządu gminy. 

• Nadchodząca dekada powinna być okresem dalszej poprawy sytuacji gospodarczej, a 

co za tym idzie, wzrostu jakości życia mieszkańców mierzonej warunkami materialnymi. 

Pamiętać jednak należy, że na ogólną jakość życia, bardzo duży wpływ ma także 

możliwość zaspokajania codziennych potrzeb gospodarstw domowych w zakresie usług 

(a więc na przykład dostępność i jakość edukacji, ochrony zdrowia, kultury ale także 

funkcjonowanie transportu publicznego niezbędnego do załatwiania potrzeb w zakresie 

usług dostępnych w innych ośrodkach, np. miastach powiatowych), jakość przestrzeni 

(stan środowiska), możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie 

zamieszkania, stan rozwoju infrastruktury niezbędnej dla jakości życia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

• Dostrzec należy rolę technologii informacyjnych w stymulowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego. Szczególnie okres pandemii covid-19 unaocznił jak szeroka może być 

skala zastosowań technologii informacyjnych w codziennym życiu, w tym także 

zastosowań eliminujących konieczność bezpośredniego kontaktu lub przemieszczania 

się. Są to rozwiązania szczególnie atrakcyjne dla obszarów położonych z dala od 

głównych ośrodków – centrów rozwoju, bowiem o ile fizyczna odległość czyni te obszary 

peryferyjnymi, to możliwość uczestnictwa zdalnego całkowicie tę barierę eliminuje. 

Technologie informacyjne mogą być wykorzystywane do świadczenia pracy, kształcenia 

się, uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, mogą służyć skuteczniejszemu 

porozumiewaniu się – chociażby rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Niezbędne 

jest więc tworzenie warunków dla ich rozwoju i implementacji na bardzo szeroka skalę.  

• W kolejnych latach należy spodziewać się coraz większego zapotrzebowania na usługi 

społeczne realizowane przez samorząd. Będzie na to wpływała nie tylko zmieniająca 

się struktura wieku, ale także coraz wyższa świadomość mieszkańców w zakresie 

wpływu usług na jakość życia i coraz wyższe oczekiwanie dostępności, szerokiej oferty 

i wysokiej jakości świadczonych usług (czemu będzie sprzyjała łatwość dokonywania 

porównań z innymi gminami w tym zakresie i oczekiwania równania do najlepszych).  

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone na etapie tworzenia niniejszej Strategii, zarówno w 

szerokim gronie mieszkańców gminy, jak i w gronie eksperckim – osób posiadających 

szeroki zakres wiedzy o problematyce rozwoju społecznego, wynikającej z zajmowanego 

stanowiska lub realizowanych zadań, wskazują na następującą ocenę sytuacji i 

najważniejsze uwarunkowania rozwoju społecznego w kolejnych latach: 

• Wg mieszkańców najważniejsze obecnie problemy społeczne w gminie to: brak chęci 
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podjęcia pracy przez osoby niepracujące, brak możliwości pożytecznego spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież, brak pracy dla osób niepełnosprawnych, 

migracja poza gminę ludzi młodych, alkoholizm 

• Wg mieszkańców najważniejszą grupą pokoleniową objętą działaniami władz gminy 

powinny być dzieci i młodzież, w stosunku do której to grupy wskazano największą 

liczbę priorytetowych potrzeb (zapewnienie możliwości dojazdu do szkół 

ponadpodstawowych, zagospodarowanie wolnego czasu, poprawa jakości kształcenia, 

wyrabianie ambicji i aspiracji rozwojowych. Kolejne grupy stanowią: osoby długotrwale 

lub ciężko chore, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, a stosunkowo 

najmniejsze potrzeby dostrzega się wobec osób bezrobotnych, ubogich i rodzin 

bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

• Wg ekspertów sytuacja materialna mieszkańców gminy Lubiewo sukcesywnie się 

poprawia, ale nadal jest to społeczeństwo stosunkowo ubogie, bowiem uzyskiwane 

dochody wprawdzie wystarczają dla samodzielnego funkcjonowania, ale nie pozwalają 

uznać gminnej społeczności za zamożną. Nie występuje problem powszechnego 

występowania trudnej sytuacji materialnej, ale duża część ankietowanych dostrzega 

rosnące różnicowanie poziomu życia w gminie. Ogólny trend w zakresie zmian sytuacji 

materialnej mieszkańców jest więc pozytywny, ale obecny stan rozwoju gminy wskazuje, 

że wciąż istotna jest odpowiedzialność organów publicznych za tworzenie oferty 

darmowej w zakresie rozwoju społecznego. 

• Wg ekspertów skala problemów społecznych na terenie gminy jest obecnie bardzo 

niska. Największą liczbę wskazań zyskały problemy związane z alkoholizmem oraz 

bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niskie aspiracje społeczne, 

brak mieszkań komunalnych, „dziedziczenie biedy” oraz brak miejsc dla spędzania 

wolnego czasu. W przypadku dzieci i młodzieży za powszechnie występujące problemy 

uważa się uzależnienie od internetu oraz bezproduktywne spędzanie wolnego czasu. 

Jednocześnie eksperci wykluczają by w gminie obecnie istniała istotna sytuacja 

problemowa w zakresie bezdomności, przestępczości, narkomani, ale także wykluczeń 

osób niepełnosprawnych i osób starszych. Większość ocenia także, że istotnym 

problemem nie jest brak opieki nad dziećmi uniemożliwiający podjęcie pracy. Jako 

przyczyny obecnej sytuacji eksperci wskazują przede wszystkim: małe zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy rozwoju swojej miejscowości i gminy, uzależnienie części 

mieszkańców od pomocy systemowej – bazowanie na świadczeniach oraz (powiązany 

z tym zagadnieniem) niski poziom ambicji i aspiracji rozwojowych mieszkańców.  

 

Powyższe prowadzi do wniosków, że rozwój społeczny gminy w III dekadzie XXI wieku 

powinien być podporządkowany przede wszystkim:  

• dążeniu do zmian mentalności mieszkańców poprzez kształtowanie pożądanych 

postaw  

w zakresie edukacji, stanu zdrowia, zdolności do posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami, mobilności, 

• dążeniu do zmian mentalności mieszkańców poprzez kształtowanie pożądanych 

postaw  

w zakresie rynku pracy – przede wszystkim wykształcaniu powszechnego 

przekonania (zwłaszcza młodego pokolenia), że pomyślność materialna zależna jest 

od posiadanych kwalifikacji i wykonywania pracy, a nie systemu świadczeń 
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społecznych, 

• prawidłowej realizacji zadań własnych samorządu gminnego, mającą na celu 

zwłaszcza stwarzanie instytucjonalnych podstaw do wskazanej wcześniej zmiany 

mentalności mieszkańców – szczególnie istotnym aspektem prawidłowej realizacji 

zadań własnych jest bardzo wysoki poziom usług oświatowych, wysoki poziom usług 

ochrony zdrowia oraz rozwój oferty kulturalnej, a także oferty spędzania wolnego 

czasu w kierunku aktywności fizycznej, 

• stworzeniu warunków do rozwoju internetu oraz upowszechnienie usług 

teleinformatycznych; rozwój technologii informatycznych dotyczyć będzie zarówno 

usług komercyjnych, jak też wprowadzenie rozwiązań typu e-urząd w administracji 

publicznej – jest to niezbędny czynnik wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

życiu społecznym, 

• stopniowym dostosowywaniem profilu i potencjału usług publicznych do 

postępujących procesów starzenia społeczeństwa, 

• prawidłowej realizacji zadań własnych samorządu gminnego w zakresie pomocy i 

opieki społecznej – czyli rozwiązywaniu problemów mieszkańców wykluczonych z 

pozytywnych efektów procesów rozwojowych bądź niepotrafiących z tych 

pozytywnych efektów korzystać. Wraz ze starzeniem się gminnej społeczności, coraz 

większa będzie odpowiedzialność za opiekę nad najstarszymi mieszkańcami.  

W kolejnych latach coraz większego znaczenia nabierać będzie zagadnienie starzenia 

społeczeństwa – polegającego na sukcesywnym zwiększaniu liczy i udziału mieszkańców 

starszych, w tym także należących do najstarszych grup wiekowych. Zagadnieniu temu 

poświęcono znaczące miejsce w Strategii rozwoju gminy określając jako jeden z priorytetów 

„dostosowanie sfery usług publicznych do prognozowanego znacznego wzrostu 

liczby i udziału ludności starszej”. Zagadnienie to zdefiniowano w sposób 

następujący: 

„bardzo ważnym zagadnieniem jest rozpoczęcie działań zmierzających do dostosowania 

zagospodarowania przestrzeni gminy do spodziewanego znacznego wzrostu liczby ludności 

starszej. Prognoza demograficzna wskazuje, że proces starzenia społeczności gminnej 

(podobnie jak i w sąsiednich gminach) jest nieuchronny i przejawiać się będzie nie tylko 

coraz większym udziałem grupy w wieku poprodukcyjnym, ale także coraz większą liczbą 

ludności w podeszłym wieku, wśród której należy spodziewać się dużego zapotrzebowania 

na opiekę – zwłaszcza specjalistyczne świadczenia zdrowotne i socjalne. Zagadnienie to 

stanie się szczególnie ważne po roku 2020, ale już obecnie w planowaniu rozwoju 

infrastruktury należy je uwzględniać. Zagadnienie to wiąże się z koniecznością podjęcia 

działań w sferach: 

• rozwoju opieki społecznej ukierunkowanej na najstarsze grupy wiekowe, 

• rozwoju opieki zdrowotnej ukierunkowanej na najstarsze grupy wiekowe, 

• rozwoju działalności kulturalnych i rekreacyjnych ukierunkowanych dla grupy 

poprodukcyjnej, 

• likwidacji barier architektonicznych, mającej na celu ułatwienie poruszania się 

ludności najstarszej, 

• transportu publicznego, mającego na celu ułatwienie mobilności grup 

najstarszych (ograniczenie odległości od miejsca zamieszkania do transportu).” 

W Strategii rozwoju gminy Lubiewo zwraca się także uwagę na potrzebę społecznej 

akceptacji dla solidarności międzypokoleniowej – polegającej na uwzględnianiu w polityce 
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budżetowej znacznie większych wydatków na sferę opieki nad ludnością starszą. Rozwój 

powszechnej opieki nad ludnością starszą, będący najlepiej dostrzegalnym aspektem 

solidarności międzypokoleniowej, należy postrzegać jako wyraz dbałości i szacunku całej 

społeczności, a w szczególności samorządu gminy, wobec swych mieszkańców - bez 

względu na ich wiek i z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb dla każdej kategorii 

wiekowej. Celem i ambicją samorządu gminy powinno być świadczenie tych usług na 

wysokim poziomie. Stanowi to też ważny element budowania „bezpieczeństwa 

społecznego” mieszkańców gminy – umożliwia życie w gminie w przekonaniu, że wraz z 

osiągnięciem podeszłego wieku i możliwym wystąpieniem różnych form ograniczeń 

zdrowotnych, zostanie się objętym opieką. Młodzi ludzie widząc szeroki zakres działań 

kierunkowanych dla ludności starszej nie będą skłonni emigrować z gminy, gdyż doceniać 

będą te aspekty.  

 

Strategia rozwoju gminy, będąc dokumentem kierunkowym także dla opracowania 

branżowego z zakresu pomocy społecznej, zwraca uwagę, że „Ze względu na fakt, iż 

problem starzenia społeczeństwa będzie miał charakter powszechny, wiązać się będzie z 

bardzo dużym zapotrzebowaniem na specjalistyczne kadry z zakresu opieki medycznej, ale 

także usług opiekuńczych. Obecnie na rynku pracy jest deficyt tego typu specjalistów, a jak 

dotąd nie obserwuje się zwiększonego zainteresowania kształcenia w tych specjalnościach, 

co wskazuje, że na początku przyszłej dekady, gdy zapotrzebowanie gwałtownie wzrośnie, 

skutki tego deficytu będą bardzo dotkliwe. Należy rozważyć utworzenie przez gminę 

funduszy stypendialnego, którego celem będzie sfinansowanie specjalistycznych studiów 

dla kadr świadczących opiekę dla ludności starszej w zamian za zobowiązanie do podjęcia 

w przyszłości pracy na terenie gminy. Tego typu fundusz stypendialny zabezpieczałby 

gminę kadrowo w obliczu prognozowanego dużego problemu braku tego typu 

wykwalifikowanych kadr.” 

 

 

Poniżej przedstawiono zakres ustaleń Strategii rozwoju gminy Lubiewo z roku 2012 

(dokument źródłowy, przyjęty przez Radę Gminy Lubiewo: Aktualizacja Strategii rozwoju 

gminy Lubiewo - Wizja rozwoju gminy). Ustalenia mające wpływ na rozwój społeczny 

wyróżniono kolorem czarnym, ustalenia uznane za kluczowe dla rozwoju społecznego – 

podkreślono.  

 

Cel operacyjny I – nowoczesne społeczeństwo 
Kierunek działań 1 – Edukacja i aktywność społeczna 
Działania: 
1.1.  Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach podstawowych i 

gimnazjum 
1.2.  Opracowanie i realizacja w gminnych placówkach oświatowych programów: 

promocji nauk ścisłych, intensywnej nauki języków obcych, kształtowania 
tożsamości lokalnej i regionalnej, aktywności sportowej 

1.3.  Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki przedszkolnej 
1.4.  Wspieranie niepublicznych placówek edukacyjnych 
1.5.  Poprawa warunków dostępności mieszkańców gminy do szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 
1.6.  Poprawa warunków dostępności mieszkańców gminy do szkolnictwa dla 

dorosłych 
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1.7.  Opracowanie i realizacja programu przygotowania mieszkańców do 
korzystania z technologii informatycznych 

1.8.  Opracowanie i realizacja programów typu „e-administracja” („e-urząd”) 
1.9.  Opracowanie i realizacja programu funkcjonowania kultury w gminie - w 

kierunku stworzenia atrakcyjnej oferty i włączania w życie kulturalne jak 
największej części gminnej społeczności 

1.10. 
 Wsp
arcie klubów i stowarzyszeń sportowych 

1.11. 
 Wsp
arcie dla rozwoju instytucji pozarządowych i organizacji społecznych 
 

Kierunek działań 2 – Wysoka jakość życia 
Działania: 
2.1.  Zapewnienie dostępności gminy w komunikacji publicznej, w tym 

zwłaszcza w szczególności zwiększenie liczby połączeń w komunikacji 
autobusowej (PKS oraz prywatnych przewoźników) terenu gminy z 
Tucholą oraz utworzenie bezpośrednich połączeń autobusowych z terenu 
gminy do Bydgoszczy 

2.2.  Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy – w 
szczególności poprzez rozwój i doposażenie bazy i infrastruktury Policji, 
Straży Pożarnej, systemów ratownictwa. 

2.3.  Wzmacnianie zdolności do realizacji zadań z zakresu opieki społecznej 
oraz rozwiązywania problemów grup dotkniętych wykluczeniami 
społecznymi 

2.4.  Rozwój działalności służących integracji i rozwiązywaniu problemów 
niepełnosprawnych 

2.5.  Stworzenie programu stypendialnego dla studentów medycyny i opieki 
społecznej – w specjalnościach ukierunkowanych dla ludności starszej 
(zapewnienie gminie specjalistycznych kadr) 

2.6.  Ochrona dóbr kultury na terenie gminy 
 

Kierunek działań 3 – Infrastruktura społeczna 
Działania: 
3.1.  Powołanie gminnego ośrodka kultury kształtującego i koordynującego 

całokształt aktywności społecznej i kulturalnej w gminie 
3.2.  Poprawa standardów lokalowych oraz wyposażenia szkół i przedszkoli na 

terenie gminy 
3.3.  Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości ochrony zdrowia – poprzez 

doposażenie bazy ochrony zdrowia, zwiększenie liczby personelu, 
wdrażanie programów prozdrowotnych, poprawę dostępu do specjalistów 

3.4.  Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby lokalnych społeczności 
3.5.  Opracowanie i wdrożenie programu dostosowania sfery usług publicznych 

do prognozowanego wzrostu liczebności ludności starszej 
 

Cel operacyjny II – Konkurencyjna przestrzeń 
Kierunek działań 4 – Rozwój gospodarczy 
Działania: 
4.1.  Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych 
4.2.  Rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz otoczenia biznesu 
4.3.  Instytucjonalne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczych 
4.4.  Wsparcie specjalistycznych gospodarstw rolnych 
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4.5.  Wsparcie funkcji specjalistycznej – pozyskanie i przetwórstwo drewna 
4.6.  Rozwój produkcji żywności ekologicznej 
4.7.  Promocja gminy 

 
Kierunek działań 5 – Infrastruktura techniczna 
Działania: 
5.1.  Rozwój infrastruktury łączności i infrastruktury służącej upowszechnianiu 

technologii informacyjnych, w tym zwłaszcza poprzez budowę 
szerokopasmowych sieci zwiększających możliwości dostępu do sieci 
Internet i rozwój ogólnodostępnych punktów dostępu do internetu. 

5.2.  Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych. 
Rozbudowa systemu dróg gminnych 

5.3.  Realizacja systemu ścieżek i tras rowerowych o znaczeniu 
komunikacyjnym i turystycznym 

5.4.  Osiągnięcie właściwych standardów i zapewnienie obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w wodę 

5.5.  Osiągnięcie właściwych standardów i zapewnienie obsługi w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków 

5.6.  Zapewnienie ciągłości i pewności zasilania w energię elektryczną 
5.7.  Osiągnięcie właściwych standardów i zapewnienie obsługi w zakresie 

gospodarki odpadami 
5.8.  Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy 
5.9.  Rozwój proekologicznych systemów grzewczych 
5.10. 

 Roz
wój elektroenergetyki oraz energetyki cieplnej wykorzystującej odnawialne 
źródła energii 

 
Kierunek działań 6 – Turystyka i rekreacja 
Działania: 
6.1.  Wsparcie działalności podmiotów działających w turystyce oraz 

gospodarstw agroturystycznych 
6.2.  Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych turystycznie w ogólnodostępną 

infrastrukturę umożliwiającą realizację wypoczynku i rekreacji 
6.3.  Współpraca z gminami rejonu Borów Tucholskich oraz Doliny Brdy w celu 

kreowania wspólnych zintegrowanych produktów turystycznych oraz 
wzmacniania marki turystycznej całego rejonu 

6.4.  Rozwój nowych produktów turystycznych 
6.5.  Rozwój edukacji ekologicznej 
6.6.  Poprawa zagospodarowania szlaków turystycznych 
6.7.  Utworzenie sezonowego ośrodka informacji turystycznej 
6.8.  Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących integracji 

lokalnych społeczności. 
6.9.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznych - podniesienie ładu, estetyki, 

urządzenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, adaptacja dla potrzeb 
aktywizacji i integracji społecznej oraz dostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb niepełnosprawnych. 

 
Kierunek działań 7 – Gospodarka przestrzenna 
Działania: 
7.1.  Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, służąca kompleksowemu określeniu kierunków 
rozwoju i zagospodarowania gminy 
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7.2.  Sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego – adekwatnie do bieżących potrzeb rozwojowych gminy 

7.3.  Wsparcie budownictwa mieszkaniowego poprzez wyznaczanie i 
wyposażanie w infrastrukturę terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej  

 

Ustalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 

– 2027 z perspektywą na kolejne lata” są w sposób bardzo silny i bezpośrednio zgodne z 

ustaleniami „Strategii rozwoju gminy Lubiewo” (co przedstawiono w tabeli). Wskazuje się 

jednak, że przy aktualizacji strategii rozwoju gminy w większym stopniu w strukturze ustaleń 

tego dokumentu należy wyeksponować kwestie wsparcia rodziny – obecnie w tym zakresie 

można wskazać tylko zgodność na poziomie pośrednim. Parce wykonane na rzecz „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z 

perspektywą na kolejne lata” jednoznacznie dowodzą, że dziedzina ta obecnie powinna 

mieć większe znaczenie w kształtowaniu polityki rozwoju gminy Lubiewo, stąd powinna być 

dostrzeżona w najważniejszym dokumencie strategicznym.  

Ocena zgodności planowanej interwencji ze Strategią rozwoju gminy Lubiewo 
Obszar „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 
z perspektywą na kolejne lata”. 

Kierunek działań w ramach „Strategii rozwoju 
gminy Lubiewo”, od którego bezpośrednio 

nawiązuje dany obszar 

Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla 
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 

Kierunek działań 2 – Wysoka jakość życia 

Obszar 2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego 
na terenie gminy 

Kierunek działań 2 – Wysoka jakość życia 

Obszar 3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny oraz 
wzmacnianie potencjału rodzin w zakresie pełnienia 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Brak bezpośrednio określonego kierunku, 
pośrednio mieści się w ramach Kierunek działań 2 
– Wysoka jakość życia.  
 
Wskazuje się potrzebę uwzględnienia przy 
sporządzaniu aktualizacji strategii rozwoju gminy  

Obszar 4. Polityka senioralna  Kierunek działań 3 – Infrastruktura społeczna 

Obszar 5. Włączenie społeczne i aktywizacja 
zawodowa osób z niepełnosprawnością 

Kierunek działań 2 – Wysoka jakość życia 

Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju 
społecznego gminy 

Kierunek działań 1 – Edukacja i 
aktywność społeczna 
 

Obszar 7. Wysoka jakość usług publicznych 
świadczonych na terenie gminy 

Kierunek działań 1 – Edukacja i 
aktywność społeczna 
Kierunek działań 2 – Wysoka jakość życia 

Obszar 8. Rozwój infrastruktury rozwoju społecznego Kierunek działań 3 – Infrastruktura społeczna 
Kierunek działań 6 – Turystyka i rekreacja 
Kierunek działań 5 – Infrastruktura 
techniczna 

Obszar 9. Rozwój aktywnego i zaangażowanego w 
rozwój lokalny społeczeństwa 

Kierunek działań 1 – Edukacja i 
aktywność społeczna 

Obszar 10. Rozwój gospodarczy i rynek pracy Kierunek działań 4 – Rozwój gospodarczy 
Kierunek działań 6 – Turystyka i rekreacja 

5. System realizacji ustaleń „Strategii rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą 
na kolejne lata” 

Podmiotem odpowiedzialnym za: 
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• realizację ustaleń „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo 

na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata”,  

• monitorowanie i raportowanie stanu realizacji Strategii, 

• monitorowanie i raportowanie sytuacji społecznej Gminy Lubiewo, 

• identyfikowanie i zgłaszanie Wójtowi Gminy potrzeb istotnych dla rozwiązywania 

problemów społecznych gminy, 

• organizację współpracy i w miarą posiadanych kompetencji koordynowanie 

działalności innych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy, mających wpływ 

na stan rozwoju społecznego, 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie – jednostka organizacyjna gminy, 

realizującą działania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.  

 

Pomimo wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako podmiotu 

odpowiedzialnego za rozwiązywanie problemów społecznych, niniejsza Strategia opiera się 

na zintegrowanym podejściu do rozwiązywania problemów społecznych, nie tylko poprzez 

działalność tej jednostki. Wymaga koordynowania działań, współpracy i zaangażowania 

wszystkich podmiotów publicznych działających w sferze rozwoju społecznego. Pożądana 

jest współpraca w tym zakresie także podmiotów publicznych niezależnych od samorządu 

Gminy Lubiewo oraz podmiotów niepublicznych, ale w tym zakresie GOPS może jedynie 

inicjować działania i zachęcać do współpracy. Dla jednostek podległych samorządowi 

Gminy Lubiewo ustalenia niniejszej Strategii stanowią natomiast wytyczne obligatoryjne do 

uwzględnienia w planach działań. 

 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań na rzecz rozwoju społecznego, w tym 

także na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w gminie Lubiewo, są: 

• Urząd Gminy w Lubiewie, 

• Szkoła Podstawowa w Lubiewie, 

• Szkoła Podstawowa w Bysławiu, 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Klonowie, 

• Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo, 

• Biblioteka-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, 

• Żłobek Bajkowa Kraina w Bysławiu, 

• Posterunek Policji w Cekcynie, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, 

• Działające na terenie gminy i realizujące zadania publiczne (w ramach kontraktu z 

NFZ) podmioty ochrony zdrowia. 

Pomocnicze znaczenie będzie miała współpraca z wszelkimi innymi podmiotami (spoza 

sfery administracji publicznej), w tym zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi oraz 

pracodawcami. 

 

Zakres odpowiedzialności za realizację poszczególnych kierunków działań oraz 

poszczególnych przedsięwzięć – przedstawiono w tabeli. Dodatkowo w kolumnie 

„Dodatkowe informacje” wskazano kierunki, wobec których zasadne jest nadanie 

szczególnie wysokiego lub niskiego priorytetu, ewentualnie należy się spodziewać 

intensyfikacji potrzeb w kolejnych latach. Przyjęto tu następujące oznaczenia:  

1 – zagadnienia już obecnie wyjątkowo ważne i pilne, do realizacji w pierwszej kolejności.  
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2 – zagadnienia nie wymagające obecnie pilnej interwencji ze względu na małą skalę 

problemu, 

3 – zadania ciągłe GOPS – realizowane także obecnie, w kolejnych latach prognozowana 

potrzeba zintensyfikowania interwencji w związku ze wzrostem zapotrzebowania, 

4 – zadania GOPS, realizowane ciągle lub w odpowiedzi na pojawiające się 

zapotrzebowanie, bez konieczności różnicowania na tle pozostałych, 

5 – zadania, dla których prognozuje się spadek zapotrzebowania, 

A – zadanie w całości poza kompetencjami GOPS. 

 

Założenia realizacji ustaleń „Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Lubiewo na lata 2021 – 2027 z perspektywą na kolejne lata” 

Obszar / kierunki 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Rola GOPS 

Dodatkowe 
informacje 

Obszar 1: Budowa potencjału instytucjonalnego dla realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 

1. Monitorowanie sytuacji społecznej gminy 
oraz bieżąca diagnoza potrzeb 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

2. Systematyczne dokształcanie, poprawa 
kwalifikacji oraz kompetencji kadr 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubiewie 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

3. Dostosowanie potencjału kadrowego do 
zmieniających się potrzeb dla utrzymywania 
zdolności do realizacji zadań statutowych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubiewie, zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej 

GOPS 
 
 
Wójt/Rada 
Gminy 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
 
Zapewnienie 
środków z budżetu 
gminy 

3 

4. Doskonalenie systemu informacyjnego w 
zakresie oferty pomocy społecznej. 
Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości mieszkańców w zakresie 
możliwości korzystania z różnych form 
pomocy 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

5. Stopniowe dostosowywanie bazy lokalowej 
i sprzętowej GOPS do zmieniającego się 
zapotrzebowania na realizację zadań w 
zakresie pomocy społecznej 

GOPS 
 
 
Wójt/Rada 
Gminy 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
 
Zapewnienie 
środków z budżetu 
gminy 

4 

Obszar 2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na terenie gminy 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa 
ekonomicznego najuboższych gospodarstw 
domowych 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4, 5 

2. Wsparcie dysfunkcyjnych gospodarstw 
domowych – szczególna rola asystenta 
rodziny 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

3. Rozwój ekonomii społecznej GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
koordynowanie 
zadania i współpracę 
na poziomie 
województwa 
(ROPS w Toruniu) i 
powiatu tucholskiego 

4 

4. Zabezpieczenie zasobu mieszkań 
socjalnych i mieszkań chronionych 

Wójt/Rada 
Gminy 

Monitorowanie 
zapotrzebowania, 

4 
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niezbędnych dla realizacji zadań 
samorządu gminnego.  

zgłaszanie potrzeb, 
inspirowanie działań 

5. Upowszechnianie idei pomocy sąsiedzkiej GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

6. Przeciwdziałanie bezdomności poprzez 
działania osłonowe wobec osób 
bezdomnych (pomoc materialna, 
żywnościowa, medyczna), programy 
wychodzenia z bezdomności, wsparcie 
prawne i finansowe osób bezdomnych, 
zapewnienie schronienia, mediacje w 
przypadku pojawienia się zagrożenia 
bezdomnością. 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4, 2 

Obszar 3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny oraz wzmacnianie potencjału rodzin w zakresie 
pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

1. Wsparcie pozafinansowe gospodarstw 
domowych będących w trudnej sytuacji 
życiowej 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

2. Przeciwdziałanie dezintegracji rodzin GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4, 2 

3. Podnoszenie kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodziców 

GOPS 
szkoły 
 
Sektor 
pozarządowy, 
inne podmioty 
publiczne 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
 
Współpraca z 
podmiotami 
zewnętrznymi, 
koordynacja działań 
na poziomie gminy 

4 

4. Zwiększenie dostępności do porad 
psychologicznych 

Sektor 
pozarządowy, 
inne podmioty 
publiczne 
 
Urząd Gminy 

Monitorowanie 
potrzeb, 
współorganizacja, 
koordynacja działań 
na poziomie gminy 

A 

5. Propagowanie idei oraz wsparcie 
przedsięwzięć na rzecz rodzinnego 
spędzania wolnego czasu 

GOPS 
Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo 
 
Sektor 
pozarządowy, 
inne podmioty 
publiczne 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
 
Współpraca z 
podmiotami 
zewnętrznymi 

4, 2 

6. Propagowanie idei karty dużej rodziny GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 

7. Wyrównywanie szans edukacyjno-
rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, w tym poprzez szeroką 
ofertę zajęć pozalekcyjnych 

Szkoły, sektor 
pozarządowy 

Zadanie poza 
kompetencjami 
GOPS 

4, A 

8. Pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu 
zainteresowań i wyrównywaniu szans 
poprzez działania edukacyjne i wspierające, 
realizowane poza szkołą 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo, 
sektor 
pozarządowy 
 

Zadanie poza 
kompetencjami 
GOPS 

4, A 
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9. Organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieży  

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo, 
szkoły, GOPS, 
sektor 
pozarządowy 
 

Organizator 
niektórych zadań 
własnych,  
współorganizator 
niektórych zadań 
organizowanych 
przez pozostałe 
podmioty,  
w zakresie 
niektórych – brak 
kompetencji i 
zaangażowania 

4 

10. Wsparcie gospodarstw domowych w 
zakresie opieki nad osobami starszymi i z 
niepełnosprawnością, w tym rozwój pomocy 
wytchnieniowej 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

3 

11. Przeciwdziałanie i eliminowania przemocy 
w rodzinie. Zapobieganie krzywdzeniu i 
wykorzystywaniu dzieci 

GOPS 
 
Policja, szkoły, 
przedszkole, 
żłobek, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
oraz współpracę z 
innymi podmiotami 

4, 2 

12. Monitorowanie sytuacji w rodzinach 
zagrożonych i obciążonych problemem 
przemocy 

GOPS 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
 
Policja, szkoły, 
przedszkole, 
żłobek, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
oraz współpracę z 
innymi podmiotami 

4 

13. Prewencja oraz rozwój pomocy w zakresie 
uzależnień, w tym problemu alkoholowego 
– wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne 
dla osób uzależnionych oraz wsparcie 
psychologiczne i prawne dla rodzin. 

GOPS 
 
Policja, 
przychodnie 
POZ, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 
oraz współpracę z 
innymi podmiotami 

3 

14. Stwarzanie sprzyjających warunków 
przestrzennych, infrastrukturalnych i 
fiskalnych dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego w gminie 

Wójt/Rada 
Gminy 

Zadanie poza 
kompetencjami 
GOPS 

4 

Obszar 4. Polityka senioralna  

1. Wsparcie osób starszych w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. 
Rozwijanie usług opiekuńczych i systemu 
wsparcia środowiskowego dedykowanego 
ludności starszej 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

3 

2. Włączenie społeczne osób starszych – 
przeciwdziałanie problemowi samotności 
poprzez animację społeczną dedykowaną 
osobom starszym. Włączanie osób 
starszych do działań na rzecz społeczności 
lokalnej 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo 

Rola wspierająca 3, 1 

3. Rozwijanie dziennych form wsparcia dla 
osób starszych, w tym tworzenie miejsc 
dziennego pobytu osób starszych 

Wójt/Rada 
Gminy 

Monitorowanie i 
zgłaszanie potrzeb, 
inspirowanie działań,  
współorganizacja, 
koordynacja działań 
na poziomie gminy 

3, 1 

4. Zapewnienie dostępu do miejsc opieki 
długoterminowej dla osób starszych 

W zależności od 
organizacji – 
samorząd 

Monitorowanie i 
zgłaszanie potrzeb, 
inspirowanie działań.  

3 



- 149 - 
 

gminny lub 
samorząd 
powiatowy 

5. Dostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb integracji osób starszych 

Wójt/Rada 
Gminy 

Monitorowanie i 
zgłaszanie potrzeb, 
inspirowanie działań,  
współorganizacja, 
koordynacja działań 
na poziomie gminy 

3, 1 

6. Wprowadzanie rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych ukierunkowanych na 
poprawę bezpieczeństwa osób starszych 

Policja 
Wójt/Rada 
Gminy 
 

Monitorowanie i 
zgłaszanie potrzeb, 
inspirowanie działań 

4 

7. Rozwój inicjatyw na rzecz pozostawania 
oraz powrotu na rynek pracy osób w wieku 
poprodukcyjnym  

Powiatowy 
Urząd Pracy w 
Tucholi 

Zadanie poza 
kompetencjami 
GOPS 

4, 2 

8. Działania edukacyjne dla seniorów w 
zakresie technologii informacyjnych 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo, 
sektor 
pozarządowy 

Wyłącznie działania 
informacyjne i 
promocyjne wobec 
podopiecznych  

4, 5 

9. Wsparcie osób starszych w zakresie 
poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza specjalistycznej 

Wójt (działania 
na rzecz 
pozyskania 
lekarzy 
specjalistów) 
Przychodnie 
POZ 

Pomoc w umawianiu 
wizyt, do rozważenia 
możliwość 
organizacji 
transportu dla osób 
szczególnie 
potrzebujących  

3 

Obszar 5. Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

1. Rozwój dziennych form pomocy dla osób z 
niepełnosprawnością 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

3 

2. Działania na rzecz włączenia społecznego 
animacji i integracji osób z 
niepełnosprawnością 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo 

Rola wspierająca 3 

3. Rozwijanie usług opiekuńczych i systemu 
wsparcia środowiskowego dla osób z 
niepełnosprawnością 

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

3 

4. Wsparcie rozwoju usług rehabilitacyjnych 
oraz dostępu do sprzętu służącego 
rehabilitacji 

GOPS, 
przychodnie 
POZ, gabinety 
rehabilitacji 
poza POZ 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację części 
zadania i współpracę 
z pozostałymi 
podmiotami 

3, 1 

5. Promocja zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 

GOPS, Wójt, 
Rada Gminy, 
Powiatowy 
Urząd Pracy  

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację części 
zadania i współpracę 
z pozostałymi 
podmiotami 

3, 1 

6. Wsparcie pracodawców w tworzeniu i 
przystosowywaniu stanowisk dla osób z 
niepełnosprawnością 

Urząd Gminy, 
PFRON 

Rola wspierająca 3, 1 

7. Zapewnienie fizycznej dostępności 
wszystkich obiektów użyteczności 
publicznej oraz przestrzeni publicznych dla 
osób z niepełnosprawnością  

Urząd Gminy Rola wspierająca, 
określanie hierarchii 
ważności potrzeb 

4, 1, 5 

8. Monitoring oraz identyfikacja bieżących 
potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz 
rodzin, w których funkcjonują osoby z 
niepełnosprawnością.  

GOPS Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

4 
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Obszar 6: Rozwój partnerstw na rzecz rozwoju społecznego gminy 

1. Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Urząd Gminy Rola wspierająca 4 

2. Rozwój dialogu społecznego instytucji 
samorządu gminnego z partnerami 
lokalnymi w kreowaniu rozwoju 
społecznego – mieszkańcami, 
środowiskiem gospodarczym oraz 
środowiskiem organizacji pozarządowych  

Wójt/Rada 
Gminy 

Inicjowanie działań, 
identyfikacja 
partnerów 

3 

3. Integracja działań instytucji publicznych 
funkcjonujących na terenie gminy w celu 
prewencji oraz ograniczania problemów w 
zakresie niepożądanych zjawisk 
społecznych, zachowań szkodliwych, 
zachowań ryzykownych, uzależnień i 
przemocy.  

Wójt Inicjowanie działań, 
obsługa działań 
Wójta 

3, 1 

4. Utworzenie platform wymiany doświadczeń 
i informacji 

GOPS, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny lub 
wspierający 
działania innych 
podmiotów 

4, 2 

5. Rozwój postaw prospołecznych dzieci i 
młodzieży - pobudzanie aktywności i chęci 
współpracy na rzecz inicjatyw lokalnych.  

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo, 
szkoły, GOPS, 
sektor 
pozarządowy 
 

Organizator 
niektórych zadań 
własnych,  
współorganizator 
niektórych zadań 
organizowanych 
przez pozostałe 
podmioty,  
w zakresie 
niektórych – brak 
kompetencji i 
zaangażowania 

3, 1 

6. Rozwój idei wolontariatu GOPS, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny lub 
wspierający 
działania innych 
podmiotów 

3, 1 

7. Wsparcie procesu kształtowania lokalnych 
liderów 

Wójt, Rada 
Gminy, 
Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 

Rola wspierająca 3, 1 

8. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
dóbr wspólnych 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo, 
Wójt, szkoły, 
GOPS, sektor 
pozarządowy 
 

Organizator 
niektórych zadań 
własnych,  
współorganizator 
niektórych zadań 
organizowanych 
przez pozostałe 
podmioty,  
w zakresie 
niektórych – brak 
kompetencji i 
zaangażowania 

4 

9. Rozwój poradnictwa prawnego GOPS, sektor 
pozarządowy 

Podmiot 
odpowiedzialny lub 
wspierający 
działania innych 
podmiotów 

3, 1 

10. Kontynuacja organizacji imprez służących 
integracji lokalnej społeczności oraz 
wzrostowi zaangażowania mieszkańców w 
sprawy rozwoju lokalnego 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo,  

Organizator 
niektórych zadań 
własnych,  

4 
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Urząd Gminy, 
GOPS, sektor 
pozarządowy 
 

współorganizator 
niektórych zadań 
organizowanych 
przez pozostałe 
podmioty,  
w zakresie 
niektórych – brak 
kompetencji i 
zaangażowania 

11. Odbudowa relacji międzyludzkich po 
pandemii COVID-19 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 
Gminy Lubiewo,  
Urząd Gminy, 
GOPS, sektor 
pozarządowy 

 

Organizator 
niektórych zadań 
własnych,  
współorganizator 
niektórych zadań 
organizowanych 
przez pozostałe 
podmioty,  
w zakresie 
niektórych – brak 
kompetencji i 
zaangażowania 

3, 1 

Projekty 
 
Priorytetowanie: 
1 – zadanie pilne, 2 – zdanie możliwe do realizacji w drugiej kolejności 

Powołanie Rady Koordynacji Rozwoju 
Społecznego Gminy Lubiewo 

Wójt Inicjowanie działań, 
opracowanie 
założeń 

1 

Utworzenie domu dziennego pobytu dla ludności 
starszej 

Rada Gminy z 
inicjatywy Wójta 
(powołanie 
nowej/ych 
jednostki/ek) 

Inicjowanie działań, 
opracowanie 
założeń, 
odpowiedzialność za 
realizację zadania 
lub nadzór nad jego 
realizacją 

1 

Utworzenie regularnie działających klubów 
seniora/punktów spotkań dla seniorów. 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji 

Rola wspierająca 1 

Powołanie Gminnej Rady Senioralnej. Wójt Inicjowanie działań, 
opracowanie 
założeń 

2 

Program stypendialny dla przyszłych kadr opieki 
społecznej oraz opieki medycznej dla ludności 
starszej 

Rada Gminy z 
inicjatywy Wójta 

Inicjowanie działań, 
opracowanie 
założeń 

1 

Stworzenie stałego punktu doradczego dla 
ludności 

W zależności od 
sposobu 
realizacji 
projektu:  
Wójt lub GOPS 

Inicjowanie działań, 
opracowanie 
założeń, wariantowo 
- odpowiedzialność 
za realizację zadania 

2 

6. Ramy finansowe Strategii 

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubiewo na lata 2021 – 2027 z 

perspektywą na kolejne lata, są środki pochodzące z: 

• budżetu gminy, 

• budżetu państwa (dotacje), 

• funduszy krajowych, 
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• funduszy Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

Środki finansowe przewidziane na realizację poszczególnych działań w zakresie realizacji 

ustaleń Strategii będą uwzględniane w corocznych planach budżetowych lub zaplanowane 

w wieloletniej prognozie finansowej.  

 


