
Uchwała Nr XX1I121/09
Rady Gminy Sawin

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin
na lata 2008 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 17 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593 z póź. zm.) Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Strategię Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin
na lata 2008 -2020 stanowiącązałącznikdo niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sawin.

§3

Uchwaławchodzi wżycie z dniem podjęcia.
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WSTĘP 
 

 
 
 W wysoko rozwiniętych społeczeństwach państwowe agendy rządowe oraz samorządowe, 

korzystając z instrumentów polityki społecznej, starają się budować spójny i funkcjonalny system 

instytucjonalnej ochrony bezpieczeństwa socjalnego, pod którego pojęciem rozumieć należy przede 

wszystkim możliwość i gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych jednostki lub grupy 

społecznej. Głównym celem działań jest przeniesienie akcentu z dotychczasowej roli państwa  

w rozwiązywaniu kwestii społecznych na pobudzanie aktywności i współuczestnictwa obywateli w tym 

procesie.  

Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2010 w Gminie Sawin została przyjęta 

uchwałą Rady Gminy Sawin nr XXI/130/05  z dnia 9 marca 2005 roku.  

Pomimo dwuletniego okresu jej obowiązywania w miesiącu grudniu 2007 roku rozpoczęto proces 

jej aktualizacji. W związku z zawartym porozumieniem o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego 

Programu Wspierania Obszarów Wiejskich między Województwem Lubelskim a Gminą Sawin 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Konsultantem Regionalnym 

sporządził opinię dotyczącą strategii. W świetle dokonanej oceny stwierdzono, że jest potrzeba 

aktualizacji strategii. W dotychczasowej strategii nie została sformułowana wizja rozwoju gminy, nie 

został określony koordynator realizacji strategii. Ponadto w dokument nie zawierał zapisów dotyczących 

oceny i aktualizacji. Nie wskazano również osób odpowiedzialnych za ocenę tego dokumentu 

strategicznego. Nie przewidziano ponadto procedury aktualizacji strategii oraz częstotliwości. Nie zostały 

również określone wskaźniki realizacji poszczególnych działań.  Dlatego też gmina podjęła decyzję  

o aktualizacji strategii. 
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I. CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII 
 

 
 
 
 Strategia Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin jest dokumentem planistycznym, do 

którego opracowania został zobligowany samorząd gminny na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 1 tej ustawy do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 Prace nad aktualizacją Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin rozpoczęto  

w grudniu 2007 roku a zakończono w grudniu 2008 roku. Cały proces trwał stosunkowo długo ze 

względu na partypacyjny proces opracowania aktualizacji, czyli zaangażowanie do prac nad strategią jak 

największej części społeczeństwa lokalnego.  

 W celu organizacji prac nad aktualizacją strategii został powołany Zespół do spraw opracowania 

wyżej wymienionego dokumentu. Dla zapewnienia  sprawnego jej przebiegu wyodrębniono pięć 

Zespołów Zadaniowych (Zespół ds. dzieci i młodzieży, Zespół ds. rodziny, Zespół ds. oświaty, kultury  

i sportu, Zespół ds. seniorów i osób niepełnosprawnych, Zespół ds. organizacji pozarządowych) 

pracujących w ramach spotkań warsztatowych, po których zakończeniu Zespół Redakcyjny rozpoczął 

prace syntetyzujące materiał (skład  zespołów zadaniowych w załączniku str. 110). 

 W pracach nad aktualizacją Strategii uczestniczyło również szerokie gremium liderów lokalnych 

składających się z radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczności 

lokalnych, kościelnych, grup nieformalnych oraz pracowników urzędu gminy i jednostek 

organizacyjnych gminy. Łącznie w procesie aktualizacji Strategii wzięło udział 38 osób. Osoby te 

reprezentowały różne środowiska społeczne oraz obszary geograficzne gminy. (Lista liderów  biorących 

czynny udział w procesie aktualizacji strategii w załączniku na stronie 112 ). 

 Proces partycypacyjnej metody aktualizacji Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin 

przebiegał w następujący sposób: 

� W okresie od kwietnia do maja 2008 roku przeprowadzono ankietę wśród społeczności lokalnej 

obejmującą 838 osób. Ankieta badała problemy społeczne oraz miała na celu poznanie opinii 

społeczności lokalnej na temat funkcjonowania Gminy Sawin (kwestionariusz ankiety w załączniku 

na stronie 118). 
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� Przeprowadzono cykl spotkań ( spotkania odbyły się w dniach: 02.12.2007 r., 14.03.2008 r., 

29.04.2008 r., 27.05.2008 r.) z lokalnymi liderami, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb 

społeczności oraz zebranie propozycji usług społecznych, które mogłyby zaspokoić te potrzeby. 

� W dniu 14 marca 2008 roku Zarządzeniem nr 17 Wójta Gminy Sawin powołana została grupa liderów 

zaangażowanych nad aktualizacją Strategii i Integracji Polityki Społecznej na lata 2005-2010  

w Gminie Sawin. 

� W dniu 30 maja 2008 r. Zarządzeniem nr 28 Wójta Gminy Sawin powołano zespoły zadaniowe do 

spraw aktualizacji Strategii i Integracji Polityki Społecznej na lata 2005-2010  

w Gminie Sawin. 

� Zebrano dane statystyczne dotyczące sytuacji gminy. W oparciu o zgromadzone materiały 

przygotowano diagnozę stanu bieżącego gminy, który obrazuje demografię, uwarunkowania 

gospodarcze rozwoju gminy, zakres  świadczonej pomocy społecznej w gminie, zjawisko bezrobocia, 

uzależnień  i walki z nimi, sytuację mieszkaniową, zakres świadczonych usług medycznych, system 

edukacji oraz kultury i sportu. 

� W dniach 24.06.2008 r. i 29.08.2008 r. odbyły się warsztaty z moderatorem, podczas których 

wypracowano aktualizację strategii. 

WARSZTAT I – 24.06.2008 r. 

Cele warsztatu: 

- przedstawienie osiągnięć liderów lokalnych w kwestii działalności na rzecz społeczeństwa, 

- przedstawienie bieżącej diagnozy problemów i zjawisk społecznych występujących w gminie, 

- analiza przyczyn powstawania problemów społecznych w gminie (opracowanie drzew 

problemów),  

- zebranie propozycji usług społecznych , które należałoby uwzględnić w strategii, 

- sformułowanie wizji rozwoju gminy, 

- dokonanie oceny poziomu integracji społeczności Gminy Sawin. 

WARSZTAT II – 29.08.2008 r. 

Cele warsztatu: 

- określenie celów strategicznych oraz kierunków działań, 

- określenie wytycznych dotyczących zarządzania strategią, ewaluacją i monitoringiem, 

- wypracowanie koncepcji projektów stanowiących odpowiedź na problemy i potrzeby społeczne. 

� Opracowano dokument Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008 – 2020. 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

 
 
 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE. 

 
 1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

Gmina Sawin położona jest w obrębie województwa lubelskiego, wchodzi w skład powiatu 

chełmskiego będąc najbardziej wysuniętą gminą w jego części północnej.  Gmina Sawin położona jest 

przy drodze nr 812 łączącej Chełm i Włodawę. Od północy sąsiaduje z gminą Hańsk, od wschodu z Rudą 

Hutą i Wolą Uhruską, od zachodu z Wierzbicą, a od południa z gminą Chełm. Gmina Sawin zajmuje 

powierzchnię 19022 ha. 

Gmina Sawin jest położona w obrębie dwóch subregionów geograficznych: Pagórów Chełmskich 

i obniżenia  Dubienki. Podłoże Pagórów Chełmskich stanowią margle, opoki i kreda pisząca. Złoża te 

mają miąższość opoki dochodzącą do głębokości kilkuset metrów, ale są też miejsca gdzie wychodzą na 

powierzchnię tworząc składnik gleby. Stanowią one pozostałość morza mezozoicznego pokrytą utworami 

pochodzenia polodowcowego.  

Kredowe podłoże i gleby Pagórów Chełmskich stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju roślin 

ciepłolubnych, gdzie indziej w kraju rzadko spotykanych. W rezerwacie położonym na południowym 

stoku Stawskiej Góry rosną niezwykle rzadko spotykane rośliny stepowe, w tym dziewięćsił 

popłocholistny. Mniejszą część gminy zajmuje Obniżenie Dubienki, częścią której jest zabagniona dolina 

rzek Uherki i Lepietuchy. Występują tutaj parometrowe zaledwie wahania wysokości względnej. Trzon 

opisanego obszaru stanowi płyta krystaliczna, na której osadziły się utwory paleozoiczne, w tym bogate 

złoża karbońskie. Na głębokości 850-1100, na obszarze Gminy Sawin znajdują się pokłady węgla 

kamiennego. 

 Spotykamy tu dwa typy krajobrazów: rozległe łąki bagienne i pastwiska oraz piaszczyste 

nieurodzaje, które często są zasadzane lasami. 

Lasy naturalnie rosnące są bogactwem gminy, stanowią 25% jej obszaru., z rzadko spotykaną 

roślinnością, tworzą Chełmski Park Krajobrazowy, który ciągnie się przez teren trzech sąsiadujących ze 

sobą gmin. 
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MAPA 1.  Mapa Gminy Sawin. 

 
Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
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 1.2.  RYS HISTORYCZNY 

 

             Największą miejscowością i zarazem centrum gminy jest Sawin. Pierwotnie położony wśród 

borów i bagien, w rozlewiskach rzek Lepietuchy i Sajeckiej. Pochodzenie nazwy jest trudne do 

określenia. Wywodzi się prawdopodobnie od imienia jednego z jego właścicieli. W drugiej połowie XIV 

wieku wieś Sawin nadano kościołowi parafialnemu w Chełmie, później biskupom chełmskim. Jego 

właściciele ok. 1492-1494 r. uzyskali od Jana Olbrachta nadanie praw miejskich. Tutaj też umieścili 

swoją zimową rezydencję. Fundatorem miasta był prawdopodobnie biskup Maciej ze Starej Łomży herbu 

Rawicz. Jego herb przedstawiający pannę na niedźwiedziu figuruje na najstarszych pieczęciach 

miejskich. Służył on do końca XVIII w., zapomniany w XIX w. W chwili obecnej jest herbem gminy 

Sawin. 

         Na przestrzeni dziejów w miasteczku pogranicza, osiedlała się ludność różnych wyznań  

i narodowości. Pozostały po nich ślady miejsc kultu i wiecznego spoczynku. Sąsiadowały ze sobą kościół 

katolicki, bożnica żydowska, cerkiew unicka i prawosławna, zdarzali się także protestanci. Pomimo 

zabiegów właścicieli i uzyskiwanych przywilejów miasteczko rozwijało się bardzo powoli. W okresie  

I Rzeczypospolitej niszczyły je systematyczne najazdy tatarskie, kozackie i szwedzkie. Świadczą o tym 

nazwy regionalne, na przykład: „kurhan szwedzki”. 

        Okres zaborów zmienił sytuację prawną i w 1839 r. władze przejął rząd carski. Zamiana właściciela 

nie poprawiła sytuacji gospodarczej. Tak opisał Sawin w połowie XIX w. w powieści „Krewni” Józef 

Korzeniowski „(...) Sawin składa się z kilkudziesięciu domów, po większej części drewnianych, 

zabudowanych w wielki kwadrat przedstawiający niby rynek, na którego środku jest karczma. Pomiędzy 

tymi domami są dość porządne i czyste dworki mniej więcej podobnej formy, o czterech oknach 

ozdobionych wazonikami lewkonii i geranium. (...) Kościół jest murowany, niezbyt obszerny i niebogaty, 

lecz okrążony zewsząd tak pięknym szeregiem starożytnych lip (...)”. Jego mieszkańców opisał także 

Oskar Kolberg w dziele etnograficznym „Lud polski chełmskie”. 

      W okresie zaborów ludność podjęła walkę o niepodległość. Aktywnym uczestnikiem „Wiosny 

Ludów” był właściciel okolicznej Bukowy Małej Artur Ciemniewski. Za tą postawę w późniejszym 

okresie był represjonowany przez władze carskie. Wobec zbliżającego się powstania styczniowego 

mieszkańcy nie pozostali obojętni. Dzierżawca Łowczy, Kazimierz Bogdanowicz własnym sumptem 

wyposażył i uzbroił powstańczą partię. Polecił także przekuwać w podziemnej kuźni dworu kosy „na 

sztorc”. Do dziś starsi mieszkańcy wskazują miejsce, gdzie w podziemnych lochach miała funkcjonować 

powstańcza kuźnia.  
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Aktywna postawa mieszkańców spowodowała represje carskie. W 1862 r. nastąpiły pierwsze 

aresztowania. Wśród uwięzionych znaleźli się m.in. burmistrz Jakub Świątkowski i księża katoliccy: 

Franciszek Wiśniewski i Leonard Puczkowski. 

W noc wybuchu powstania z 22/23 stycznia 1863 r. doszło do zwycięskiej potyczki pod wsią 

Bukowa Mała. Nie była to jedyna bitwa tego powstania na ziemi sawińskiej. 21 listopada 1863 r. 

stoczono bitwę pod Malinówką, która okazała się jedną z największych starć w powiecie chełmskim. 

Także 31 XII 1863 r. doszło do drugiej bitwy pod Bukową Małą, w której uczestniczył późniejszy 

bohater Komuny Paryskiej pułkownik Walery Wróblewski. 

W 1869 r. podobnie jak wiele miasteczek byłego Królestwa Polskiego, Sawin stracił prawa 

miejskie i stał się osadą. W okresie wzmożonej akcji rusyfikacyjnej Ziemi Chełmskiej, władze carskie na 

terenie gminy zburzyły cerkiew unicką w Sawinie, budując murowaną cerkiew prawosławną, a w latach 

1904-1095 kompleks szkolny w Sawinie. 

Wybuch I wojny światowej spowodował nową katastrofę. Wycofujące się w 1915 r. oddziały 

rosyjskie podpaliły osadę. Dzieła zniszczenia dopełniły działania wojenne, o czym świadczą stanowiska 

armatnie na wzgórzach m.in. w okolicach Czułczyc, Łowczy, Bukowy Małej. Po odzyskaniu 

niepodległości Sawin odbudowywał się powoli. Systematycznie rosła liczba mieszkańców. 

Funkcjonowało tutaj szereg drobnych zakładów wytwórczych i usługowych. Sąsiadowały ze sobą młyny, 

kaszarnia, olejarnia, piekarnie, cegielnie, warsztaty stolarskie i ślusarskie. 

     Spokojny rozwój osady przerwał wybuch II wojny światowej. W trakcie kampanii wrześniowej, 

wycofujące się oddziały armii „Modlin” stoczyły w okolicy jednodniową potyczkę, rozbijając nacierające 

z okolic Włodawy niemieckie oddziały pancerne. Okres okupacji przyniósł nowe doświadczenia.  

W okolicy dokonywano prób z rakietami V-2. Do dnia dzisiejszego w terenie widoczne są ślady tej 

„cudownej broni” Hitlera. 

W Sawinie i Sajczycach istniały obozy pracy dla Żydów. Wśród uwięzionych znajdowali się m.in. 

Żydzi czescy. Podczas trzyletniego istnienia obozów wykonywali prace przy regulacji rzek Uherki  

i Lepietuchy. Aktywnie działały oddziały partyzanckie Armii Krajowej. W końcu marca 1944 r. 

dokonano aresztowań. Trzynastu jej członków, swą działalność przypłaciło życiem. Od końca sierpnia 

1944 r. w okolicznych lasach formowały się jednostki I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Po 

przeszkoleniu w styczniu 1945 r. wyruszyły na front. Po II wojnie światowej powoli zmieniał się obraz 

Sawina i gminy. 
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 1.3. PRZYRODA GMINY 

 

 Na terenie Gminy Sawin dominują krajobrazy naturalne o niepowtarzalnych walorach 

przyrodniczych z unikatowymi układami ekologicznymi i reliktowymi elementami flory  

i fauny, niepowtarzalne w skali Europy. W obszar gminy wkracza Poleski Park Narodowy. Powierzchnia 

„sawińskiej części” otuliny PPN wynosi 225 ha. W jej skład wchodzi m.in. rezerwat „Serniawy" (ok. 38 

ha). Położony w niewielkim kompleksie leśnym, pomiędzy wsiami Chutcze i Serniawy. Jego zadaniem 

jest ochrona fragmentów łęgu olszowo-jesionowego i grądu niskiego, pochodzenia naturalnego. Spośród 

kilkunastu gatunków drzew budujących drzewostan na szczególną uwagę zasługują okazałe, ponad 

dwustuletnie dęby szypułkowe oraz ponad stuletnie olsze czarne. Wilgotne podłoże sprawia, iż występuje 

tu bardzo bogate runo leśne. Do ciekawszych gatunków należą żywce: cebulkowy  

i gruczołowaty, wawrzynek wiłczełyko, podkolan zielonawy, skrzyp łąkowy, listera jajowata. W runie 

masowo występuje rzadki na Lubelszczyźnie bluszcz pospolity. Łącznie na terenie rezerwatu występuje 

14 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz 11 zaliczanych na niżu do rzadkich. W koronach drzew 

zbudowały gniazda chronione i rzadkie zwierzęta: bocian czarny, orlik krzykliwy, jastrząb. 

  O znaczeniu terenu gminy dla ekologii, świadczy włączenie północnej i zachodniej jej części  

w obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, którego celem jest umożliwienie 

harmonijnego rozwoju regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych i ochrona ogromnej 

różnorodności biologicznej krajobrazów nizin bagiennych z mozaiką bagien, torfowisk, jezior, rzek  

i lasów. 

Bogactwem gminy są lasy, które zajmują 25% jej obszaru. Szczególnej ochronie poddano obszary 

leśne oraz łąki i torfowiska w pobliżu Czułczyc i Sawina, które znalazły się w Chełmskim Parku 

Krajobrazowym. Najcenniejsze ich okazy znalazły swoje miejsce w rezerwacie „Bachus" (pow. 83,74 ha) 

położonym w pobliżu wsi Bachus i Malinówka. Teren rezerwatu jest zróżnicowany pod względem 

wilgotności i urzeźbienia. Chroni się w nim spore fragmenty rzadko już występującej w Polsce dąbrowy  

z dębem bezszypułkowym, tworzącej tu zespół boru mieszanego i grądu. Niższe, wilgotniejsze partie, 

porasta gonny las gradowy z dębem szypułkowym oraz domieszką brzóz i jaworów.  

W miejscach zabagnionych występuje łęg olszowy i ols. Nad pięknym starodrzewiem górują gonne 

sosny, które osiągnęły tu imponujące rozmiary i wspaniały pokrój. W runie lasu gradowego spotyka się 

m.in. groszek alzacki, żywiec cebulkowy, turówkę leśną, nasięźrzał pospolity, turzycę orzęsioną, widłaka 

wrońca, kokorycz pustą, ciemiężycę zieloną, gnieźnika pospolitego, orlika pospolitego i inne. Gniazdują 

tu chronione i rzadkie ptaki m.in. orlik krzykliwy, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, bocian 

czarny.  
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Ciekawostką rezerwatu jest występowanie licznych (ponad 20) lejków krasowych, okresowo 

wypełnionych wodą, w których żyje niezwykle rzadki żółw błotny, a dziuple wiekowych dębów stanowią 

dogodne kryjówki wielu gatunków nietoperzy, takich jak borowiec wielki czy nocek Bechsteina. Istnieje 

powszechna opinia, że rezerwat Bachus jest najpiękniejszym rezerwatem leśnym w makroregionie 

lubelskim. 

 W ramach CHPK projektowany jest rezerwat leśny Sajczyce o pow. ok. 250 ha. Obszar ten 

posiada fragment podmokłego lasu wraz z bagnem śródleśnym z charakterystycznym, dużym 

zróżnicowaniem gatunkowym drzewostanu. Poza dębem, sosną i olszyną rosną tu: jesion, grab, brzoza, 

osika i wiąz polny. Z rzadszych roślin zaobserwowano: wawrzynem wilczełyko, bluszcz pospolity, 

narecznica szerokolistna, turówka leśna, turzyce: drążkowana (zwana morską trawą), cienista, orzęsiona. 

 Przyrodę gminy wzbogaca sąsiedztwo z rezerwatem florystycznym „Stawska Góra” (pow. 4 ha), 

miejscem występowania unikatowego w skali kraju dziewięćsiła popłocholistnego. Oprócz niego znajduje 

się ty 216 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 6 objętych jest ochroną ścisłą. Są to: dziewięćsił 

popłocholistny i bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy i wiśnia karłowata, wpisane do 

Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 

 W celu ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt utworzono użytek ekologiczny: Jezioro Słone 

w pobliżu wsi Chutcze. Chutcze jego skład wchodzi: Jezioro Słone (pow. 6,10 ha) i obszar gruntów 

bezpośrednio przyległych (przyległych zasięgu 100 m o pow. 18,32 ha). Z roślin rzadszych występują tu: 

kłoć wiechowata, przęstka pospolita, turzyca darniowa, turzyca Buxbauma i turzyca tunikowa. 

     W miejscowości Podpakule powstał użytek ekologiczny pn. „Torfianki” o pow. 10,75 ha. Celem 

ochrony jest zachowanie ostoi ptactwa wodno-błotnego, zbiorowisk wodnych i torfowiskowych  

z licznymi gatunkami chronionymi. Znajduje się tutaj siedlisko strzebli przekopowej (błotnej) i żółwia 

błotnego – gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

 Pojedyncze obiekty o ogromnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym znalazły ochronę  

w postaci pomników przyrody. 
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 TABELA 1.  Wykaz pomników przyrody, które znajdują się na terenie Gminy Sawin. 

Lp. Nr 
ewidencyjny 

 

Rok 
utworzenia 

Nazwa pomnika   Obwód 
(cm) 

Lokalizacja  

1. 5 1961 Głaz Narzutowy „Kamień 
Powstańców” 

- Malinówka 
 

2. 10 1977 Dąb szypułkowy 
 

412 Sawin  

3. 11 1977 Sosna pospolita 
 

264 Sawin 

4. 12 1977 Dąb szypułkowy 
 

407 Sawin 

5. 13 1977 Dąb szypułkowy 
 

477 Sawin 

6. 23 1981 Głaz narzutowy Granit szary Wólka 
Petryłowska 

7. 24 1981 Głaz narzutowy Granit szary Wólka 
Petryłowska 

8. 25 1981 Głaz narzutowy Granitognejs  Wólka 
Petryłowska 

9. 81 1986 Głaz narzutowy 
 

Granitognejs Sawin  

10. 123 1988 Dąb szypułkowy 
 

505 Petryłów 

11. 124 1988 Dąb szypułkowy 
 

510 Petryłów 

12. 143 1989 Dąb szypułkowy 
 

420 Sawin 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
 

 Niezwykle czyste powietrze i malownicze krajobrazy stwarzają wyśmienite warunki do turystyki 

pieszej i agroturystyki. 
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 1.4. WARTOŚCI KULTUROWE 

 

 Historia i ludzie odcisnęli swoje piętno na miejscach, w których przebywali. Archeolodzy  

w jednym z zabudowań Kolonii Czułczyce natrafili na nienaruszony i zachowany w doskonałym stanie 

grób koczowniczego plemienia z III tysiąclecia p.n.e. Także rozwój kultury łużyckiej odcisnął swój ślad 

na cmentarzysku ciałopalnym odkrytym w Aleksandrówce. Natomiast na południowy wschód od Sawina, 

w lesie Borek natrafiono na cmentarzysko kurhanowe o 14 obiektach. 

 Prehistoryczną sztukę obronną reprezentują ślady warowni z VIII-X w. w Sajczycach 

„Horodynki”. Zachował się wał ziemny, tworzący zamkniętą, dobrze zachowaną linię. Ma ona kształt 

elipsy o powierzchni ok. 0,3 ha. Średniowieczną sztukę obronną reprezentuje grodzisko obok Przysiółka 

Czułczyckiego. Obecny stan pozwala wyróżnić w terenie wały ziemne i fosy, na rzucie nieregularnego 

sześcioboku zbliżonego do owalu. Ze śladami wjazdu od strony północnej. 

 Bardzo interesującym elementem krajobrazu są obiekty sakralne. Najstarszym zachowanym  

i najbardziej ciekawym jest zespół sakralny w Sawinie, obwiedziony otynkowanym murem ceglanym  

z 1750 r. W jego centrum znajduje się późnobarokowy kościół, pod wezwaniem „Przemienienia 

Pańskiego”. Jest to budowla, murowana, jednonawowa, wzniesiona w latach 1731-40 z fundacji Barbary 

z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej. Wewnątrz wyposażenie późnobarokowe  

i rokokowe m.in. ołtarz główny, dwa boczne, ambona, chrzcielnica i organy. Dzwonnica-brama jest 

budowlą murowaną, współczesną kościołowi. Wzniesiona na rzucie kwadratu w przyziemiu ma charakter 

przejezdny. Elementem muru jest szpitalik-przytułek z 1757 r. fundacji proboszcza Józefa Suchockiego. 

Jest on budynkiem parterowym, murowanym na rzucie prostokąta. Na środku znajduje się potężny 

zbiorczy komin na zewnątrz ogzymsowany, pokryty sklepioną kapą z czterema arkadowymi dymnikami. 

Narożnikowo ze szpitalem styka się XIX wieczna kostnica. 
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ZDJĘCIE 1. Kościół Parafialny pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego” w Sawinie. 
 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
 

 

 

 

ZDJĘCIE 2. Dzwonnica – brama przy Kościele Parafialnym w Sawinie. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
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  Z tego też okresu pochodzi drewniany kościół, znajdujący się w Przysiółku, fundacji Eleonory 

Wilskiej. Jest on jednym z najstarszych kościołów drewnianych na terenie Chełmszczyzny. Obecnie pełni 

funkcję kaplicy cmentarnej. Część jego bogatego wystroju przeniesiono do kościoła parafialnego  

w Czułczycach m.in. ołtarz główny, tabernakulum, ambona, wczesnobarokowa chrzcielnica i obraz Matki 

Boskiej Chełmskiej. Pozostałe ołtarze boczne, utrzymane w stylu rokoko, rzeźbione są być może przez 

Michała Filewicza. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XIX wieku. W okresie 

wzmożonej rusyfikacji, wzniesiono murowaną cerkiew w Czułczycach. Obecnie pełni ona funkcje 

kościoła parafialnego pod wezwaniem „Św. Rocha”. 

 

ZDJĘCIE 3. Kościół Parafialny pod wezwaniem „Św. Rocha” w Czułczycach. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
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ZDJĘCIE 4. Kościół drewniany na cmentarzu w Przysiółku. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 

 

 O zróżnicowaniu narodowym i religijnym minionych czasów świadczą już tylko rozrzucone po 

terenie gminy cmentarze. Oprócz katolickich możemy spotkać w różnym stanie zachowania 

prawosławne, ewangelickie, unickie, kirkuty żydowskie. 

 

ZDJĘCIE 5. Cmentarz żydowski z XIX wieku. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 
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W okolicy, nad spokojem mieszkańców i gości czuwają liczne przydrożne kapliczki. Najokazalszą  

z nich jest neogotycka kapliczka św. Jana Nepomucena w Sawinie, w której wnętrzu, znajduje się 

późnobarokowa rzeźba świętego Jana Nepomucena. 

 

ZDJĘCIE 6. Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sawinie. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 

 

Walki o wolność pozostawiły wiele trwałych śladów. Okres powstania styczniowego upamiętnia: 

głaz narzutowy o powierzchni 4 m2, znajdujący się w lesie między Sawinem a Malinówką, nazwany 

przez mieszkańców „Kamieniem Powstańców”. Jak głosi legenda przy tym kamieniu powstańcy 

biwakowali i składali przysięgę na wierność Ojczyźnie. Okres II wojny upamiętniają znajdujące się na 

terenie Sawina: kamień Armii Krajowej, pomnik-czołg i kapliczki na Podchyliniu i Podgrabowej 

poświęcone tworzącym się na tym terenie oddziałom I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. 
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ZDJĘCIE 7.  Kamień Powstańców w Malinówce. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 

 

Wiele niezapomnianych wrażeń dostarcza mini skansen „Świat Staroci Józefa”, znajdujący się  

w Sawinie. Można tu spotkać sprzęty, których używali nasi przodkowie. 

 Duży wpływ na atrakcyjność terenu mają mieszkańcy. Wśród nich wyróżniają się twórcy i artyści 

ludowi, prezentujący swoje dokonania na licznych wystawach o zasięgu ponadlokalnym.  

Najaktywniejsi to: 

- Jan Koguciuk - rzeźbiarz i malarz z Łukówka,  

- Stanisław Suchoń - poeta ludowy z Podpakula,  

- Aniela Jasińska - zajmuje się haftem i koronkami, zamieszkała w Sawinie,  

- Bogdan Hawryluk - malarz z Sawina,  

- Andrzej Pacała - rzeźbiarz z Sawina , 

- Jadwiga Majówka - poetka, maluje pisanki, zamieszkała w Bukowie Wielkiej,  

- Agnieszka Królikowska z Jagodnego - haft krzyżykowy,  

- Roman Buczko - rzeźbiarz z Czułczyc. 
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1.5. DEMOGRAFIA 

 

Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach. Społeczność gminy 

liczy 5 930 mieszkańców, w tym 2 193 mieszka w Sawinie (stan na 31.12.2008 r.). Ludność Gminy 

Sawin stanowi około 7% ogólnej liczby mieszkańców powiatu chełmskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia 

dla Gminy Sawin wynosi 32 osoby na 1 km2. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości Gminy 

Sawin wraz z liczbą mieszkańców.   

 

TABELA 2. Wykaz miejscowości oraz stan liczbowy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Sawinie. 

 

 

LP. NAZWA MIEJSCOWO ŚCI LICZBA 
MIESZKA ŃCÓW 

1. Aleksandrówka  60 
2. Bachus  177 
3. Bukowa Mała  213 
4. Bukowa Wielka 479 
5. Chutcze 176 
6. Czułczyce 391 
7. Czułczyce Kolonia 249 
8. Czułczyce Małe 68 
9. Herdków  47 
10. Jagodne 91 
11. Krobonosz 159 
12. Krobonosz-Kolonia 45 
13. Łowcza 103 
14. Łowcza-Kolonia 98 
15. Łukówek 352 
16. Malinówka 103 
17. Petryłów 128 
18. Podpakule 85 
19. Przysiółek 41 
20. Radzanów 81 
21. Sajczyce 213 
22. Sawin 2 193 
23. Serniawy 113 
24. Serniawy-Kolonia 27 
25. Średni Łan 59 
26. Tomaszówka  76 
27. Wólka Petryłowska  103 

 OGÓŁEM 5 930 
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WYKRES 1. Liczba ludno

Źródło: 

 

 Na przedstawionym wyżej wykresie mo

Gminy Sawin. Od 2003 roku do 2007

osób. Zmiany liczby ludności wynikaj

Poniższe tabele nr 3 i 4 przedstawiaj

w latach 2003-2007. 

 

TABELA  3. Ruch naturalny ludno

 
ROK 

 
LICZBA  

URODZEŃ  
 

KOBIETY 
 

 
MĘŻCZYŻNI OGÓŁEM

2003 33 31 64

2004 33 28 61

2005 27 33 60

2006 26 32 58

2007 22 29 51

Źródło: Główny Urz

5450

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

2003

liczba ludności 5801
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WYKRES 1. Liczba ludności w Gminie Sawin w latach 2003-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

żej wykresie można zaobserwować nieduże zmiany liczby mieszka

Sawin. Od 2003 roku do 2007 roku widać spadek ludności osiągający w 2007 roku poziom 5

ci wynikają przede wszystkim z ruchu naturalnego oraz migracji ludno

przedstawiają ruch naturalny ludności oraz saldo migracji w Gminie Sawin 

Ruch naturalny ludności Gminy Sawin w latach 2003-2007 (stan na 31.12.2007).

 
LICZBA  

ZGONÓW 
 

OGÓŁEM  
 

KOBIETY 
 

MĘŻCZYŻNI 
 

OGÓŁEM 
 

KOBIETY

64 44 40 84 - 11

61 38 42 80 - 5

60 20 39 59 7

58 32 50 82 - 6

51 30 45 75 - 8

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Stanu Cywilnego w Sawinie.

2004 2005 2006

5698 5684 5633
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-2007. 

 

e zmiany liczby mieszkańców 

cy w 2007 roku poziom 5 584 

 przede wszystkim z ruchu naturalnego oraz migracji ludności. 

z saldo migracji w Gminie Sawin  

2007 (stan na 31.12.2007). 

 
PRZYROST  

NATURALNY 
 

KOBIETY  
 

MĘŻCZYŻNI 
 

OGÓŁEM 

11 - 9 - 20 

5 - 14 - 19 

7 - 6 1 

6 - 18 24 

8 - 16 - 24 

d Stanu Cywilnego w Sawinie. 

2007

5584
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 TABELA 4.  Migracje ludności Gminy Sawin w latach 2003-2007 (stan na 31.12.2007).  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Stanu Cywilnego w Sawinie. 

 

 W latach 2003-2004 w Gminie Sawin przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i 

liczbą zgonów w danym okresie) był ujemny, w latach 2005-2006 – dodatni, natomiast w 2007 roku 

ponownie ujemny. Należy zwrócić uwagę, że w powiecie chełmskim od kilku lat odnotowywany jest 

ujemny przyrost naturalny, natomiast w województwie lubelskim od 2005 roku odnotowywany jest 

przyrost dodatni.  

Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji, 

które dla Gminy Sawin w latach 2003-2007 wskazywało wartości ujemne. Świadczy to charakterze 

odpływowym tego obszaru. Łącznie w 2007 zanotowano napływ 75 osób oraz odpływ 82 osób. 

Strukturę wiekową mieszkańców Gminy Sawin przedstawia tabela 5. Jak wynika z poniższych 

wyliczeń 57,97% populacji jest w wieku produkcyjnym, jest to grupa mężczyzn w wieku 19-65 lat  

i kobiet w wieku 19-60 lat. Następną grupą wiekową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież 

szkolna i dzieci w wieku szkolnym, stanowią 26,22%.  Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi grupę 

wielkości 15,18%  ogółu mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROK 

 
LICZBA OSÓB 

NAPŁYWAJ ĄCYCH 
 

 
LICZBA OSÓB 

ODPŁYWAJ ĄCYCH  

 
SALDO MIGRACJI 

 
KOBIETY 

 

 
MĘŻCZYŻNI 

 
OGÓŁEM 

 
KOBIETY 

 
MĘŻCZYŻNI 

 
OGÓŁEM 

 
KOBIETY 

 
MĘŻCZYŻNI 

 
OGÓŁEM 

2004 24 
 

14 38 38 33 71 - 38 - 23 -61 

2004 25 
 

29 54 63 52 115 - 38 - 23 - 61 

2005 24 
 

30 54 48 47 95 24 - 17 - 41 

2006 30 
 

38 68 47 45 92 - 17 - 7 - 24 

2007 45 30 75 40 42 82 5 - 12 - 7 
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Tabela 5. Struktura wieku ludności Gminy Sawin w latach 2003 -2006 (stan na 31.12.2007). 

 
ROK 

Ogólna 
 liczba ludności 

Osoby  
w wieku 

przedprodukcyjnym 
 

Osoby  
w wieku 

produkcyjnym 

Osoby  
w wieku 

poprodukcyjnym 

LICZBA % LICZBA % LICZBA % LICZBA % 

2003 
 

5 801 100 1 610 27,75 3 245 55,95 946 16,30 

2004 
 

5 698 100 1 536 26,96 3 247 56,99 915 16,05 

2005 5 684 
 

100 1 477 25,99 3 291 57,90 916 16,11 

2006 5 633 100 1 477 26,22 3 265 57,97 
 

891 15,81 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 Jak wynika z przedstawionej wyżej analizy struktury wiekowej ludności gminy sytuacja gminy 

jest stosunkowo korzystna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Społeczeństwo 

gminy to głównie ludzie młodzi, którzy dopiero kształcą się i tacy, którzy dopiero rozpoczęli pracę oraz 

ludzie w wieku produkcyjnym. Jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie warunki do kształcenia i pracy 

młodzi, aktywni ludzie pozostaną w miejscu zamieszkania i to od nich będzie zależała przyszłość gminy. 

Należy również zwrócić uwagę na tendencję uwidocznioną w ostatnich latach w ludności nie tylko gminy 

ale nawet Europy. Jest to starzenie się społeczeństwa. Dlatego też istotnym zadaniem jest również 

zadbanie o dobro tej części społeczeństwa. Należy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tej grupy 

społecznej aby mogli do późnej starości cieszyć się życiem. 
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1.6. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

  Dominującym działem gospodarki gminnej jest rolnictwo. W zakresie użytkowania ziemi na 

ogólną powierzchnię 19.022 ha, użytki rolne stanowią 12.981 ha, z czego na grunty orne 8.351, sady 142 

ha, łąki 3.060, trwałe pastwiska 1.006 ha, lasy  i grunty leśne 5.222 ha, pozostałe 419 ha to grunty pod 

zabudowaniami, podwórzami, inne grunty użytkowe oraz nieużytki. W gminie przeważają gleby IV, V i 

VI klasy bonitacyjnej, co przedstawia poniższa tabela. 

 

TABELA 6.  Gleby Gminy Sawin według klas. 

Klasa I II III III a III b IV IV a IV b V VI VI z 

Pow. 

[ha] 
1 66 171 321 935 2448 2220 2038 4377 1217 55 

Źródło: Urząd Gminy w Sawinie. 

 

 Z danych wynika, że gmina posiada średnio korzystne warunki do produkcji rolnej. 

Najwłaściwszym systemem rolniczym jest system zbożowo-paszowy. Wśród zbóż przeważa żyto, dalsze 

miejsca zajmują: pszenica, mieszanki zbożowe jare, jęczmień, pszenżyto, owies i rzepak. Wśród roślin 

okopowych przeważają ziemniaki i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej przeważa trzoda chlewna. 

Według posiadanych danych na ok. 8.832 sztuki tych zwierząt, 5.000 szt. rocznie sprzedają 4 

wielkotowarowe gospodarstwa. Hoduje się także 2.369 sztuk bydła. Dużą jego część stanowią krowy 

mleczne (1.275 szt.). W 2001 r. skupiono z terenu gminy 2.175.685 litrów mleka. Ponadto hoduje się 726 

sztuk koni, ok. 82.921 sztuk drobiu. 

 Gospodarstwa na terenie gminy są rozdrobnione, ponad 85,6% są to gospodarstwa od 1÷10 ha  

(od 1÷5 ha 64,9%). Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 6,2 ha. 

 Zauważyć można także rozwój prywatnej przedsiębiorczości. Na terenie gminy zarejestrowanych 

jest 150 podmiotów gospodarczych. Przeważają rodzinne firmy. W zakresie usług największy wybór jest 

w branży remontowo-budowlanej i drobnego handlu.  
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TABELA 7. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Sawin według sektorów (stan na 31.12.2007 r.) 

 

Źródło: Urząd Gminy w Sawinie. 

 

Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy Sawin jest stosunkowo niewielka, choć zauważa się 

tendencję wzrostową. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to głównie małe firmy 

rodzinne działające w branży handlowej i usługach. Niewielka aktywność gospodarcza wynika przede 

wszystkim ze względu na trudności w rozpoczęciu pracy na własny rachunek. Trudności te wynikają  

z braku funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczych oraz wymagań prawnych 

(formalnych) jakie trzeba spełnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lp. 

 

 
Nazwa sektora 

 

 
Ilość 

1. Przemysł  
 

13 

2. Budownictwo  33 
 

3. Handel, naprawy, usługi 
 

75 

4. Hotele i restauracje 
 

1 

5. Transport, gospodarka magazynowa, 
łączność. 
 

19 

6. Obsługa nieruchomości i firm, nauka. 
 

9 

Ogółem 
 

150 
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1.7. TRENDY GOSPODARCZO-SPOŁECZNE 

 

Na podstawie różnych wskaźników charakteryzujących Gminę Sawin można wywnioskować 

kierunki i trendy, które będą cechowały sytuację Gminy Sawin.  

Analizując gęstość zaludnienia na przełomie ostatnich lat, zauważono, że utrzymuje się ona na 

podobnym poziomie, lub może nawet w najbliższych latach nieco wzrosnąć w związku z ogólną 

tendencją przemieszczania się ludności z dużych miast na wieś. 

Przyrost naturalny w gminie wzrasta. Wpływ na to może mieć wzrost dochodowości 

mieszkańców, oraz wsparcie ze strony państwa na rzecz polityki prospołecznej. 

Oceniając strukturę wieku ludności w latach 2003-2007 występował spadek osób w wieku 

przedprodukcyjnym, na rzecz osób w wieku produkcyjnym. Niepokojącym zjawiskiem jest również 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co w przyszłości będzie skutkowało większymi 

obciążeniami dla społeczeństwa oraz instytucji opieki zdrowotnej i społecznej. Niekorzystnie jawi się 

również problem zmniejszającej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co na przestrzeni kilku lub 

kilkunastu lat przy zmniejszającym się bezrobociu i wzroście podaży miejsc pracy może doprowadzić do 

zmniejszenia się zasobów pracy. 

W związku z obecną polityką rolną państwa, w której promowane są głównie gospodarstwa 

wielkoobszarowe, na rzecz likwidacji małych gospodarstw, część osób zatrudnionych w sektorze rolnym 

będzie szukało miejsc pracy poza rolnictwem. 

Obecny wzrost gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy może mieć również wpływ na 

rozwój i powstawanie nowych zakładów, firm, a co za tym idzie wzrost dochodowości Gminy i dalsze 

zmniejszanie się bezrobocia.  
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2. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY 

 

 Gmina Sawin posiada szereg dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju gminy w różnych 

jej obszarach. Głównym takim dokumentem jest Strategia Rozwoju Gminy Sawin, która została  przyjęta 

uchwałą nr XXVI/157/2000 Rady Gminy w Sawinie dnia 29 września 200 roku. Obecnie trwają prace 

nad aktualizacja tego dokumentu. 

 Cel strategiczny Programu Rozwoju Gminy Sawin na lata 2000 – 2010 został określony jako: 

„Zrównoważenie rozwoju gospodarczego gminy poprzez stały i systematyczny rozwój 

gospodarczy, wykorzystujący potencjał zasobów rolnictwa, zasobów naturalnych, bazy 

agroturystycznej oraz podniesienie atrakcyjności gminy”.  

 Zostały wyznaczone następujące cele operacyjne: 

� Rozwój inwestycji na rzecz spójności społeczno – gospodarczej z lokalnymi samorządami sąsiednimi 

oraz województwem; 

� Rozwój społecznych, kulturalnych i gospodarczych powiązań kooperacyjnych w celu integracji trans 

granicznej przy równoczesnej ochronie własnych zachowań zwyczajowych, kulturowych ludności 

oraz przemian demograficzno – osadniczych całej gminy; 

� Rozwój turystyki i agroturystyki trans granicznej z zachowaniem ochrony środowiska – Chełmski 

Park Krajobrazowy; 

� Przygotowanie kadry menażerskiej dla małej i średniej przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu dobrej 

bazy lokalowej; 

� Wspieranie i rozwój infrastruktury technicznej i ekonomicznej dla strukturalnych przemian na wsi, 

tzn. wzrostu liczby rolniczych gospodarstw towarowych; 

� Wspieranie przedsiębiorczości i usług, opartych na innowacyjności obejmującej wykorzystanie 

zasobności gminy, tj. dobrą i bardzo dobrą bazę lokalową, atrakcyjne położenie.  

 Strategia Rozwoju Gminy Sawin jest spójna ze Strategią Rozwoju Powiatu Chełmskiego oraz 

Strategią Województwa Lubelskiego. Misją powiatu chełmskiego jest podniesienie poziomu życia 

mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oraz poprawę konkurencyjności powiatu (zwiększenie 

konkurencyjności lokalnej gospodarki, wzrost zatrudnienia i rozwój rynku pracy, poprawa atrakcyjności 

turystycznej powiatu, integracja oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego). 

 Za cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego uznano: osiąganie trwałego 

rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego położenia regionu jako 

platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. 
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Ze strategią rozwoju społeczno – gospodarczego gminy są ściśle powiązane również inne dokumenty 

planistyczne takie jak: 

� Strategia Rozwoju Gminy Sawin przyjęta uchwałą nr XXVI/157/2000 Rady Gminy Sawin z dnia 29 

września 2000 r.; 

� Gminny Program  Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie 

od 1997 r.; 

� Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sawin na lata 2008-2010 przyjęty 

Uchwałą Nr XIV/84/08 Rady Gminy Sawin z dnia 9 kwietnia 2008 roku; 

� Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalany corocznie od 2005 r.; 

� Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sawin na lata 2007-2015 przyjęty uchwałą 

Nr IX/38/07 Rady Gminy Sawin z dnia 23 lipca 2007 roku; 

� Plan Działania na lata 2008-2009 w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 

Wiejskich zaakceptowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w dniu 16 maja 2008 r.; 

� Program – polityka społeczna Gminy Sawin wobec seniorów na lata 2008-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

 

29 
 

3.  SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE  

 

3.1.  INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ POMOCĄ SPOŁECZNĄ  

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu 

trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 W Gminie Sawin funkcjonują różne organizacje związane z systemem pomocy społecznej. Są to 

między innymi placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia 

oraz inne organizacje formalne i nieformalne. W tabeli 7 przedstawiono wykaz instytucji i organizacji 

działających na terenie Gminy Sawin, zajmujących się pomocą społeczną.  Natomiast instytucje 

zewnętrzne, które współdziałają z gminą w kwestii pomocy społecznej przedstawiono w tabeli 8. 

 

TABELA 8. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną na terenie Gminy Sawin. 

Lp. Nazwa 
instytucji/organizacji 

 

Adres siedziby Rodzaj działalności 

Placówki opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 
 
1. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Sawinie 
ul. Stodoły 3/1 
22-107 Sawin 

Dzienna opieka nad osobami  
z zaburzeniami psychicznymi 
 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Sawinie  

ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 

Dzienna opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi 
 

3. Świetlica Socjoterapeutyczna 
w Sawinie 

ul. Stodoły 3/3 
22-107 Sawin 

Grupa Wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi  
i upośledzeniem umysłowym 
„Pomocna Dłoń” 

Placówki oświatowe 
 
4. Zespół Szkół w Sawinie 

Gimnazjum 
Szkoła Podstawowa  
im. Stanisława Staszica 
Przedszkole Samorządowe  

ul. Brzeska 7 
22-107 Sawin 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym 
Nauczanie przedszkolne 
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5. Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Czułczycach 
 

Czułczyce 
22-106 Czułczyce 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym 

6. Szkoła Podstawowa  
w Bukowej Wielkiej 
 

Bukowa Wielka 
22-107 Sawin 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym 

7. Szkoła Podstawowa  
w Wólce Petryłowskiej 

Wólka 
Petryłowska 
22-107 Sawin 

Nauczanie na poziomie 
podstawowym 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego 
 
8. Świetlica Socjoterapeutyczna  

w Sawinie 
ul. Stodoły 3/3 
22-107 Sawin 

Opieka nad dziećmi i młodzieżą 
w godzinach pozalekcyjnych 
Wsparcie specjalistyczne dzieci, 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Instytucje związane z kulturą 
 
9. Gminny Ośrodek Kultury 

w Sawinie 
ul. Rynek 17A 
22-107 Sawin 
 

Organizacja życia kulturalnego 
w gminie 

10. Wiejski Dom Kultury  
w Sajczycach 
 

Sajczyce 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

11. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sawinie 
 

ul. Brzeska 7 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

12. Świetlica Wiejska  
w Bukowej Małej 
 

Bukowa Mała 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

13. Świetlica Wiejska  
w Krobonoszy 
 

Krobonosz 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

14. Świetlica Wiejska przy OSP 
w Bukowej Wielkiej 
 

Bukowa Wielka 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

15. Świetlica Wiejska przy OSP 
w Łukówku 
 

Łukówek 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

16. Świetlica Wiejska przy OSP 
w Chutczu 
 

Chutcze 
22-107 Sawin 

Upowszechnianie kultury 

Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej 
 
17. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sawinie 
ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 
 

Pomoc społeczna, praca socjalna, 
specjalistyczne poradnictwo  

18. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

ul. Chutecka 12 
22-107 Sawin 

Pomoc w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 
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19. Posterunek Policji  
w Sawinie 
 

ul. Chutecka 12 
22-107 Sawin 

Czuwanie nad bezpieczeństwem  
w gminie 

Placówki opieki zdrowotnej i terapii uzależnień 
 
20. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„SAWIN-MED” 
 

ul. Chutecka 14b 
22-107 Sawin 

Opieka zdrowotna 

21. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
„LUDI-MED” 
 

ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 

Opieka zdrowotna 

22. Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny 
Bogusława Kiszowara 
 

ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 

Opieka stomatologiczna 

23. Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny 
Henryk Kwaśniak  
 

ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 

Opieka stomatologiczna 

Stowarzyszenia 
 
24. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin 
ul. Chutecka 12 
22-107 Sawin 

Działania w zakresie opieki nad 
dzieckiem i rodziną, na rzecz 
rozwoju Gminy Sawin 

25. Regionalne Towarzystwo 
Gminy Sawin 
 

ul. Chutecka 12 
22-107 Sawin 

Działania na rzecz kultywowania 
tradycji i promocji Gminy Sawin 

26. Ochotnicza Straż Pożarna  
w Sawinie 
 

ul. Rynek 17 
22-107 Sawin 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
pożarowego, 

27. Klub Sportowy „Savena” ul. Chełmska  
22-107 Sawin 
 

Propagowanie sportu, 

Wolontariat  
 
28. Szkolne Koło Caritas (przy 

Zespole Szkół w Sawinie) 
 

ul. Brzeska 14 
22-107 Sawin 

Pomoc osobom starszym, dzieciom 
z rodzin najuboższych 

Grupy społeczne  
 
29. Zespół Ludowy „Wrzos” 

(przy GOK w Sawinie) 
 

ul. Rynek 17 
22-107 Sawin 

Grupa formalna skupiająca 
pasjonatów sztuki ludowej 

30. Związek Kombatantów 
 i Byłych Więźniów 
Represjonowanych 
Koło Gminne w Sawinie 
 

ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin 

Grupa formalna skupiająca osoby 
mające uprawnienia kombatanckie 
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Parafie 
 
31. Parafia Rzymsko-Katolicka 

pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego  
w Sawinie 
 

ul. Kościelna 
22-107 Sawin 

Działalność duszpasterska, 
profilaktyka, pomoc materialna, 

32. Parafia Rzymsko-Katolicka 
pod wezwaniem Św. Rocha  
w Czułczycach 
 

Czułczyce 
22-106 Czułczyce 

Działalność duszpasterska 

33. Parafia Rzymsko-Katolicka 
pod wezwaniem Matki 
Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Bukowej 
Wielkiej 
 

Średni Łan 48 
22-107 Sawin 

Działalność duszpasterska,  

34. Parafia Rzymsko-Katolicka 
pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski  
w Stawie 
 

Staw 
22-151 Staw 

Działalność duszpasterska, 

35. Parafia Rzymsko-Katolicka 
pod wezwaniem Jana 
Chrzciciela w Uhrusku 
 

Uhrusk 
22-230 Wola Uhruska 

Działalność duszpasterska 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 9. Instytucje zewnętrzne, które współpracują z Gminą Sawin w kwestii pomocy społecznej. 

Lp. Nazwa instytucji 
/organizacji 

Adres siedziby Rodzaj działalności 

1. Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 
 
 

 
 

ul. Nowogrodzka 
1/3/5 
00-513 Warszawa 

- zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu;  
- rozwój i ochrona instytucji małżeństwa, 

dzieci i rodziny;  
- rządowe programy wspierania rodziny,  

w szczególności rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,  
a także rodzin wielodzietnych lub 
niepełnych;  

- przeciwdziałanie patologiom  
i dyskryminacji w rodzinie;   

- koordynowanie i organizowanie współpracy 
organów administracji publicznej, 
organizacji pozarządowych  
i instytucji w zakresie realizacji praw 
rodziny, dzieci i osób starszych 
potrzebujących wsparcia. 
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2. Lubelski Urząd 
Wojewódzki  
w Lublinie  
Wydział Polityki 
Społecznej 

20-914 Lublin  
ul. Spokojna 4 

Urząd jest aparatem pomocniczym Wojewody, 
przy pomocy którego Wojewoda wykonuje 
zadania wynikające ze sprawowania funkcji: 
- przedstawiciela Rady Ministrów  

w województwie lubelskim; 
- zwierzchnika zespolonej administracji 

rządowej; 
- organu nadzoru nad jednostkami samorządu 

terytorialnego; 
- organu wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów o postępowaniu 
administracyjnym; 

- reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie  
i na zasadach określonych w ustawach. 

3. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  
w Lublinie 

20-601 Lublin  
ul. Zana 38 

Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej jest realizacja zadań polityki 
społecznej w województwie lubelskim. 

4. Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego 

20- 074 Lublinu 
ul. Spokojna 4 

Podstawowym celem samorządu województwa 
jest działanie na rzecz rozwoju województwa 
przez wykonywanie zadań przekazanych 
ustawami. 

5. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

20-060 Lublin  
ul. Tetmajera 21 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, 
którego środki przeznaczane są na rehabilitację 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

6. Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna nr 2  
w Chełmie w Zespole 
Wychowania  
i Pomocy 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej nr 2  
w Chełmie 

22-100 Chełm 
ul. Powstańców 
Warszawy 8 
 

Opieka pedagogiczna i psychologiczna  

7. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Chełmie 

22-100 Chełm  
Pl. 
Niepodległości 1 
 

Pomoc społeczna, praca socjalna, specjalistyczne 
poradnictwo 

8. Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej przy 
Sądzie Rejonowym  
w Chełmie 

22-100 Chełm  
ul. Sienkiewicza  
 

Nadzór nad skazanymi wyrokiem sądowym 

9. Powiatowy Urząd 
Pracy w Chełmie 

22-100 Chełm 
Pl. 
Niepodległości 1 

Pomoc prawna dla bezrobotnych, pośrednictwo 
pracy 

10 Poradnia 
Uzależnienia  
i Współuzależnienia  
w Chełmie 

22-100 Chełm 
ul. Szpitalna 53 b 
 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
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11. Poradnia Zdrowia 
Psychicznego  
w Chełmie 

22-100 Chełm 
ul. Szpitalna 53 b 
 

Opieka psychiatryczna 

12. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Nowinach 

Nowiny 
22-105 Okszów 

Całodobowa opieka nad osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi 

13. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Chojnie Nowym 

22-133 Chojno 
Nowe 

Całodobowa opieka nad osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi 

14. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Kaniem 

Kanie  Całodobowa opieka nad osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi 

15.  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy  
w Chełmie 

22-100 Chełm 
ul. Trubakowska 
59 

Nauczanie dzieci niepełnosprawnych 

16. Państwowa Straż 
Pożarna w Chełmie, 
Komenda Miejska 

ul. Prym. 
Wyszyńskiego 2b 
22-100 Chełm 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego;  

Źródło: opracowanie własne 
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3.2.CHARAKTERYSTYKA GRUP OBJ ĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ  

 

Podstawowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Sawin zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej powołany Uchwałą Nr IX/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Sawinie  

z dnia 23 marca 1990 r. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową tj. rozpoznanie środowiska; diagnoza społeczna; praca socjalna; przyznawanie 

zasiłków w zakresie ustalonym ustawami, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych. Zadania te 

wykonywane są w ścisłej współpracy z organami administracji samorządowej, jednostkami samorządu 

terytorialnego, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną. 

 

ZDJĘCIE 8. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie. 

 

Źródło: Serwis internetowy Gminy Sawin - http://www.sawin.pl. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie realizując zadania własne gminy  

w latach 2003-2007 udzielał pomocy w formie: zasiłków celowych, pokrycia kosztów wyżywienia  

w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Natomiast, w ramach zadań zleconych, świadczono pomoc w formie zasiłków 

stałych, okresowych , rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa i urodzenia dziecka. 
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 GOPS w Sawinie dla ludzi starszych, schorowanych, często samotnych, ale także mających 

rodziny organizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Obejmują one swoim 

zakresem opiekę, pielęgnację, pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także rehabilitację 

oraz zajęcia rewalidacyjne.  W 2003-2007 tą formą pomocy było objętych 54  osoby z terenu Gminy 

Sawin. 

 

TABELA 10. Świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie  
w latach 2003-2007. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 

 
Liczba osób, 

którym 
przyznano 

decyzją 
świadczenia 

 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób  
w rodzinach  

Świadczenia przyznane  
w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych (bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania) 

2003 646 398 1858 
2004 390 320 1171 
2005 504 332 1464 
2006 515 280 1166 
2007  650 319 1196 

W tym: 
1) świadczenia przyznane  

w ramach zadań zleconych 
(bez względu na ich 
rodzaj, formę, liczbę) 

2003 266 226 844 
2004 61 61 185 
2005 45 45 109 
2006 216 46 121 
2007 

 
60 55 167 

2) świadczenia przyznane  
w ramach zadań własnych 

2003 476 278 1053 
2004 315 315 834 
2005 469 301 1362 
2006 467 276 1135 
2007 599 292 1123 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie. 

 

Na przestrzeni lat 2003-2007 zaobserwowano systematyczne zmniejszanie się liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych   w 2003 r. – 266 osób, 2004 r. – 61 

osób, 2005 r. – 45 osób, 2007 r. – 60 osób (tabela 9). Wyjątek stanowi rok 2006, kiedy to liczba osób 

wzrosła do poziomu 216, spowodowane to było wypłacaniem zasiłków dla osób, których gospodarstwa 

dotknęła susza. 
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Spadek liczby osób korzystaj

spowodowane wprowadzeniem w życie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zgodnie 

z którą niektóre zadania zostały przeniesione do zakresu 

jak: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i urlopy wychow

w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

WYKRES 2. Liczba rodzin objętych pomoc

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Źródło: Gminny O
 

W Gminie Sawin  liczba rodzin korzystaj

przestawia się następująco: 

- w 2003 r. – 483 rodzin  (2 014 osób w rodzinie  tj. 29.71% populacji gminy)

- w 2004 r. – 360 rodzin  (1 266 osób w rodzinie  tj. 26,63% populacji gminy)

- w 2005 r. – 367 rodzin  (1 534 osób w rodzinie  tj. 25,55% populacji gminy)

- w 2006 r. – 320 rodzin  (1 338 osób w rodzinie  tj. 22,43% populacji gminy)

- w 2007 r. – 331 rodzin  (1 216 osób w rodzinie  t

 Od 2004 roku obserwuje się

częściowo jest to wynikiem przejścia cz

(renty socjalne). 
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Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w ramach zada

spowodowane wprowadzeniem w życie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zgodnie 

 niektóre zadania zostały przeniesione do zakresu świadczeń rodzinnych. Takie kategorie zada

jak: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i urlopy wychowawcze od 1 maja 2004 r. realizowane s

świadczeniach rodzinnych. 

ętych pomocą społeczną przez GOPS w Sawinie w latach 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie.

Gminie Sawin  liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 

osób w rodzinie  tj. 29.71% populacji gminy), 

osób w rodzinie  tj. 26,63% populacji gminy), 

osób w rodzinie  tj. 25,55% populacji gminy), 

338 osób w rodzinie  tj. 22,43% populacji gminy), 

osób w rodzinie  tj. 22,33% populacji gminy). 

Od 2004 roku obserwuje się znaczny spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, 

ciowo jest to wynikiem przejścia części świadczeń do zakresy świadczeń rodzinnych lub do ZUS 

2004 2005 2006

360 367 320
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cych z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zostało 

ycie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zgodnie  

 rodzinnych. Takie kategorie zadań 

awcze od 1 maja 2004 r. realizowane są  

 przez GOPS w Sawinie w latach 2003-2007. 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie. 

cych z pomocy społecznej w latach 2003-2007 

ących z pomocy społecznej, 

wiadczeń rodzinnych lub do ZUS 

2007

331
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 Najczęstszymi przyczynami korzystania ze 

w Gminie Sawin były: bezrobocie, niepełnosprawno

wychowawczych, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzy

bezdomność, ubóstwo, trudności w przystosowaniu do 

problemów społecznych obrazują wykresy 3 i 4 przedstawiaj

w latach 2003-2007 w rozbiciu na przyczyny, z powodu których zos

pomocy. 

 

 WYKRES 3. Podstawowe przyczyny przyznawania po

Źródło: Gminny O
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yczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 

w Gminie Sawin były: bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opieku

wychowawczych, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa. Inne przyczyny to: alkoholizm, 

ści w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego. Skal

ą wykresy 3 i 4 przedstawiające liczbę rodzin korzystaj

7 w rozbiciu na przyczyny, z powodu których zostały obj

Podstawowe przyczyny przyznawania pomocy społecznej przez GOPS 
w latach 2003-2007. 

 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006

128 125 142 155

88 84 20 62

wych. 140 73 101 78

60 64 29 54

19 11 4 6

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

38 

 pomocy społecznej w latach 2003-2007  

 w sprawach opiekuńczo-

stwa. Inne przyczyny to: alkoholizm, 

ciu z zakładu karnego. Skalę 

 rodzin korzystających z pomocy 

tały objęte różnymi formami 

mocy społecznej przez GOPS w Sawinie  

 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie. 

2006 2007

155 123

62 96

78 91

54 71

6 13
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WYKRES 4. Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy 

Źródło: Gminny O

 Klienci GOPS w Sawinie korzystaj

2007 stanowili największą grupę świadczeniobiorców 

i osobom zaspokoić potrzeb niezbę

powstawania dysfunkcji w rodzinach, a nawet patologii.

125, w 2005 roku było 142 gospodars

W 2007 roku obserwujemy spadek liczby osób korzystaj

w porównaniu z 2006 rokiem (32 osoby).

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie z powodu bezrobocia w latach 
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Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy społecznej przez GOPS w Sawinie
w latach 2003-2007. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 

Klienci GOPS w Sawinie korzystający z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 

ę świadczeniobiorców Brak zatrudnienia nie pozawala wielu rodzinom 

 potrzeb niezbędnych do ich samodzielnej egzystencji. Jest równie

ach, a nawet patologii. W 2003 roku było 128 rodzin, w 2004 roku 

142 gospodarstw domowych, w 2006 roku – 155, a w 2007 roku 

W 2007 roku obserwujemy spadek liczby osób korzystających z pomocy GOPS z powodu bezrobocia  

w porównaniu z 2006 rokiem (32 osoby). Poniższy wykres przedstawia liczbę

rodka Pomocy Społecznej w Sawinie z powodu bezrobocia w latach 

2004 2005 2006

8 9 8

16 20 0

1 3 1

0 3 1
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społecznej przez GOPS w Sawinie 

 

cy z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w latach 2003-

Brak zatrudnienia nie pozawala wielu rodzinom  

dnych do ich samodzielnej egzystencji. Jest również przyczyną 

2003 roku było 128 rodzin, w 2004 roku – 

155, a w 2007 roku – 123.  

cych z pomocy GOPS z powodu bezrobocia   

szy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających  

rodka Pomocy Społecznej w Sawinie z powodu bezrobocia w latach 2003-2007. 

2007

7

0

0

0
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WYKRES 5. Liczba rodzin ko

Źródło: Gminny O

 

Niepełnosprawność jest kolejnym zjawiskiem, które wyst

mieszkańców Gminy Sawin, a takż

dowodzi, że od 2003 do 2007 roku stale wzrasta liczba rodzin korzystaj

z powodu niepełnosprawności. Liczb

z powodu niepełnosprawności przedstawia wykres 6.
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Liczba rodzin korzystających z pomocy  GOPS w Sawinie z powodu  bezrobocia 
w latach 2003-2007. 

 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 jest kolejnym zjawiskiem, które występuje  w

ców Gminy Sawin, a także klientów pomocy społecznej. Analiza danych GOPS w Sawinie 

e od 2003 do 2007 roku stale wzrasta liczba rodzin korzystających z pomo

Liczbę rodzin korzystających  z pomocy społecznej w latach 

przedstawia wykres 6. 

2004 2005 2006

125 142 155
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GOPS w Sawinie z powodu  bezrobocia  

 

puje  wśród znacznej liczby 

e klientów pomocy społecznej. Analiza danych GOPS w Sawinie 

ących z pomocy finansowej  

społecznej w latach 2003-2007  

2007

123
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WYKRES 6. Liczba rodzin korzystaj
 

Źródło: Gminny O

 

Rodziny objęte pomocą społeczn

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego stanowi

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, charakteryzuj

zjawisk zaistniałych w rodzinie. Najcz

w wychowywaniu dzieci z powodu niepełno

korzystających  z pomocy społecznej w latach 

- wychowawczych przedstawia wykres 7.
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej GOPS w Sawinie z powodu 
niepełnosprawności  w latach 2003-2007. 

 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

ą społeczną z powodu bezradności w sprawach opieku

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego stanowią wciąż znaczn

rodka Pomocy Społecznej w Sawinie, charakteryzują się różnorodno

zjawisk zaistniałych w rodzinie. Najczęściej problemy w tych rodzinach dotycz

w wychowywaniu dzieci z powodu niepełności rodziny lub jej wielodzietno

społecznej w latach 2003-2007 z powodu bezradności w sprawach opieku

wychowawczych przedstawia wykres 7. 

2004 2005 2006

84 20 62
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cych z pomocy społecznej GOPS w Sawinie z powodu   

 

ci w sprawach opiekuńczo-

 znaczną grupę wśród klientów 

żnorodnością niepożądanych 

ch dotyczą niezaradności  

ci rodziny lub jej wielodzietności. Liczbę rodzin 

ści w sprawach opiekuńczo 

2007

96
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WYKRES 7. Liczba rodzin korzystaj
 bezradności w sprawach opieku

Źródło: Gminny O

 
Widocznym problemem wśród rodzin korzystaj

w latach 2003-2007 są rodziny niepełne.

% wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

jednoczesnej obecności obojga rodziców skutkuje nierzadko pewnymi problemami psychosocjalnymi. 

Można wnioskować, że osobom zawodowo zajmuj

pedagogicznych wobec tych dzieci i młodzie

kilku lub kilkunastu latach zjawią si

dzieciństwie czegoś ważnego im zabrakło, a mówi

uformowania własnej osobowości. 
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej GOPS w Sawinie z powodu   
ci w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w latach 

 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej w Gminie Sawin 

 rodziny niepełne. W 2004, 2005 i 2007 roku rodziny niepełne stanowiły około 15 

cych z pomocy społecznej. Pozbawienie dzieci podczas procesu wych

ci obojga rodziców skutkuje nierzadko pewnymi problemami psychosocjalnymi. 

e osobom zawodowo zajmującym się dziećmi przyb

pedagogicznych wobec tych dzieci i młodzieży. Powiększy się też liczba dorosłych, którzy dopiero po 

kilku lub kilkunastu latach zjawią się w poradniach i przychodniach zdrowia psychicznego, gdy

nego im zabrakło, a mówiąc ściślej: zabrakło optymalnych warunków do 

2003 2004 2005 2006

140 73 101 78
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cych z pomocy społecznej GOPS w Sawinie z powodu   
wychowawczych w latach 2003-2007. 

 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

cych z pomocy społecznej w Gminie Sawin  

W 2004, 2005 i 2007 roku rodziny niepełne stanowiły około 15 

ozbawienie dzieci podczas procesu wychowania 

ci obojga rodziców skutkuje nierzadko pewnymi problemami psychosocjalnymi. 

mi przybędzie obowiązków 

orosłych, którzy dopiero po 

 w poradniach i przychodniach zdrowia psychicznego, gdyż w 

lej: zabrakło optymalnych warunków do 

2007

91
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TABELA 11. Liczba rodzin niepełnych objętych pomocą w latach 2003-2007. 

Lata Liczba rodzin, 
którym 

przyznano 
pomoc 

W tym 

Rodziny 
niepełne 

% Liczba osób  
w rodzinach 

2003 483 30 6,21 104 

2004 360 54 15,00 169 

2005 367 56 15,25 178 

2006 320 20 6,25 70 

2007 331 49 14,80 177 

                                      Żródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 

TABELA 12. Liczba rodzin wielodzietnych objętych pomocą w latach 2003-2007. 

Lata Liczba rodzin, 
którym 

przyznano 
pomoc 

W tym 

Rodziny  
wielodzietne 

% 
 

Liczba osób w 
rodzinach 

2003 483 120 24,84 816 

2004 360 61 16,94 431 

2005 367 68 18,52 460 

2006 320 154 48,12 871 

2007 331 79 23,86 448 

                                      Żródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 
 Według ustawy o pomocy społecznej za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę, gdzie jest czworo 

i więcej dzieci. W roku 2006 ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie – 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który przysługuje na trzecie i każde 

następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dlatego też w roku 2006 zauważa znaczny wzrost 

liczby rodzin wielodzietnych, który jest wynikiem odmiennej definicji rodziny wielodzietnej. Wyniki 

uzyskane na podstawie analizy rodzin objętych pomocą, w tym wielodzietnych wskazują, że spośród 

ogólnej liczby rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego około 20% stanowią rodziny wielodzietne. 

Najmniej rodzin wielodzietnych korzystało z pomocy społecznej w 2004 r. (16,94%), najwięcej w 2006 r. 

(48,12%).  
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 3.3. DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY I 

 

 Zauważalne jest zjawisko zwi

zadań własnych gminy – od 476 osób w 2003 roku do  599 osób w 2007 roku, a 

osób, którym przyznano świadczenia w ramach zada

w 2007 roku. Przede wszystkim jest to wynikiem realizowania przez pomoc społeczn

rządowego „Pomoc państwa w zakresie do

 

WYKRES 8. Dynamika liczby osób korzystaj
z podziałem na zadania zlecone i zadania własne.

Źródło: Gminny O

 
   Analizując budżet pomocy społecznej w

środków przeznaczonych na różne formy pomocy pochodzi z bud

budżetu gminy.  Wydatki przeznaczane na pomoc społeczn

liczby osób korzystających z pomocy społecznej, od 2003 roku systematycznie wzrastaj

poniższa tabela.  
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zadania zlecone 266

zadania własne 476
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DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY I ŚWIADCZE

alne jest zjawisko zwiększającej się liczby osób, którym przyznano 

od 476 osób w 2003 roku do  599 osób w 2007 roku, a 

wiadczenia w ramach zadań zleconych – od 266 osób w 2003 roku do 60 osób 

w 2007 roku. Przede wszystkim jest to wynikiem realizowania przez pomoc społeczn

stwa w zakresie dożywiania” na lata 2006-2009. 

WYKRES 8. Dynamika liczby osób korzystających z pomocy społecznej  w latach 2003
z podziałem na zadania zlecone i zadania własne. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

et pomocy społecznej w latach 2003-2007 należy stwierdzi

żne formy pomocy pochodzi z budżetu państwa, a 23 % stanowi

Wydatki przeznaczane na pomoc społeczną w Gminie Sawin, pomimo zmniejszaj

cych z pomocy społecznej, od 2003 roku systematycznie wzrastaj

2004 2005 2006

61 45 216

315 469 467
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WIADCZE Ń 

 liczby osób, którym przyznano świadczenia w ramach 

od 476 osób w 2003 roku do  599 osób w 2007 roku, a zmniejszającej się liczby 

od 266 osób w 2003 roku do 60 osób 

w 2007 roku. Przede wszystkim jest to wynikiem realizowania przez pomoc społeczną programu 

cych z pomocy społecznej  w latach 2003-2007  

 
rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

ży stwierdzić, że około 77% 

stwa, a 23 % stanowią środki 

 w Gminie Sawin, pomimo zmniejszające się 

cych z pomocy społecznej, od 2003 roku systematycznie wzrastają, obrazuje to 

2007

60

599
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TABELA 13. Zestawienie kwot przeznaczonych na pomoc społeczn
z podziałem na zadania zlecone i zadania własne (w tys. zł).

Lata Wykonanie 

ogółem 

2003 1 088 

2004 1 365 

2005 2 186 

2006 3 224 

2007 3 544 

Razem:       11 607 

Źródło: 

 

 

 

WYKRES 9. Procentowy udział 
na pomoc społeczn

Źródło: Gminny O
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Zestawienie kwot przeznaczonych na pomoc społeczną w latach 2003
z podziałem na zadania zlecone i zadania własne (w tys. zł).

 
w tym ze środków 

budżetu państwa % Własnych

770 71 318 

1 071 68 494 

1 677 77 509 

2 662 83 562 

2 730 77 814 

8 910 77 2 697

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

WYKRES 9. Procentowy udział środków własnych i zleconych w kwotach p
na pomoc społeczną w latach 2003-2007. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

2003 2004 2005 2006

29% 32% 23% 17%

71% 68% 77% 83%
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w latach 2003- 2007  
z podziałem na zadania zlecone i zadania własne (w tys. zł). 

 
łasnych % 

 29 

 32 

 23 

 17 

 23 

2 697 23 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

rodków własnych i zleconych w kwotach przeznaczonych  

 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

2007

23%

77%
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Według danych Gminnego 

korzystające z pomocy społecznej stanowi

nastąpił spadek liczby osób korzysta

roku objęto 42,9% mieszkańców 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wynikiem polepszaj

pracy oraz wzrostem dochodów ludno

WYKRES 10. Procentowy udział
mieszka

Źródło: Gminny O
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minnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 

ce z pomocy społecznej stanowią 22,3% mieszkańców gminy, w porównaniu z rokiem 2003  

pił spadek liczby osób korzystających z pomocy o 7,38%. Świadczeniami rodzinnymi

ńców (2005 r. - 38,6%, 2006r. - 42,9%). Spadaj

ń pomocy społecznej jest wynikiem polepszającej si

pracy oraz wzrostem dochodów ludności. 

 

udział osób korzystających z pomocy finansowej w stosunku do ogółu 
mieszkańców Gminy Sawin w latach 2003 -2007. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie
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omocy Społecznej w Sawinie za 2007 rok osoby 

ców gminy, w porównaniu z rokiem 2003  

wiadczeniami rodzinnymi w 2007 

42,9%). Spadająca ilość osób 

 pomocy społecznej jest wynikiem polepszającej się sytuacji na rynku 

finansowej w stosunku do ogółu 

 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

2006 2007

100% 100%

22,43% 22,33%
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WYKRES 11. Procentowy udział
mieszka

Źródło: Gminny O

 

 Jednym z ważnych zadań z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie do

w szkołach. Posiłki na terenie Gminy Sawin s

i dowożone do szkół podstawowych w Czułczycach, Bukowej Wielkiej i Wólce Petryłowskiej. Młodzie

szkół średnich z terenu gminy równie

 Wsparciem dla samorządów w zakresie do

Wojewody wyniosła 66,5% ogólnych wydatków, 

64,2%, zaś w 2007 r. – 67,1%. Odpowiednio udział 

w 2004 r. – 60,83% i w 2005 r. – 46,3%, w 2006 r. 

z dożywiania w okresie ostatnich trzech

dożywiania korzystało 431 osób, w 2004 r. 

 Tendencja wzrostowa liczby osób korzystaj

zainteresowania tą formą pomocy, wprowadzeniem od 2006 roku programu „Pomoc pa

dożywiania”, co wiąże się z przeznaczeniem wi

również wzrost kryterium dochodowego warunkuj

 
 
 

100%

ogół mieszkanców

osoby korzystajace ze swiadczeń 

rodzinnych
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udział osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w stosunku do ogółu 
mieszkańców Gminy Sawin w latach 2005-2007. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

ń z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie do

ołach. Posiłki na terenie Gminy Sawin są przygotowywane w stołówce Zespołu Szkół w Sawinie

one do szkół podstawowych w Czułczycach, Bukowej Wielkiej i Wólce Petryłowskiej. Młodzie

rednich z terenu gminy również korzysta z dożywiania w stołówkach szkolnych.

ądów w zakresie dożywiania są środki rządowe. W 2003 r

% ogólnych wydatków, w 2004 r. – 39,17%, zaś w 2005 r. 

%. Odpowiednio udział środków własnych gminy wynosi w 2003 r. 

46,3%, w 2006 r. – 35,8%, zaś w 2007 r. 32,9%. Liczba korzystaj

iania w okresie ostatnich trzech lat systematycznie zwiększała się. W 2003 r. z bezpł

ystało 431 osób, w 2004 r. – 253, w 2005 r. –  352, w 2006 r. – 422

Tendencja wzrostowa liczby osób korzystających z dożywiania jest wynikiem wzrostu 

 pomocy, wprowadzeniem od 2006 roku programu „Pomoc pa

 z przeznaczeniem większych środków finansowych na do

 wzrost kryterium dochodowego warunkującego otrzymanie pomocy z programu
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 rodzinnych w stosunku do ogółu 

 

rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie dożywiania dzieci  

 przygotowywane w stołówce Zespołu Szkół w Sawinie  

one do szkół podstawowych w Czułczycach, Bukowej Wielkiej i Wólce Petryłowskiej. Młodzież 

wkach szkolnych. 

ądowe. W 2003 r. dotacja 

 w 2005 r. 53,7%, w 2006 r. – 

ch gminy wynosi w 2003 r. – 33,5%, 

%. Liczba korzystających 

ę. W 2003 r. z bezpłatnego 

422 i w 2007 r. – 462. 

ywiania jest wynikiem wzrostu 

 pomocy, wprowadzeniem od 2006 roku programu „Pomoc państwa w zakresie 

rodków finansowych na dożywianie, jak 

cego otrzymanie pomocy z programu. 

2007

100%

44,70%
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WYKRES 12. Udział dotacji i 
w G

Źródło: Gminny O

 

  29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o ustanowieniu Programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259). 

wieloletnim i będzie realizowany w latach 2006

Celem programu jest między innymi:

• długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzie

• poprawa poziomu życia osób i rodzin,

• rozwój w gminach bazy żywieniowej,

• wsparcie gmin w wypełnianiu zada

w zakresie dożywiania. 

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o 

terytorialnego obowiązek realizowania zada

miesiąca maja 2004 roku Gminny O

pobierających zasiłki rodzinne w Powiatowych Urz

świadczeniobiorców z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia S

Społecznych. Od września 2006 

rodzinnych.  
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Udział dotacji i środków własnych w kosztach doż
w Gminie Sawin w latach 2003-2007. 

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o ustanowieniu Programu „Pomoc 

ywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259). Prog

dzie realizowany w latach 2006-2009. 

dzy innymi: 

długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzież

ycia osób i rodzin, 

żywieniowej, 

wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nałożyła na jednostki samorz

zek realizowania zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych. Pocz

ca maja 2004 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeją

cych zasiłki rodzinne w Powiatowych Urzędach Pracy,  następnie od wrze

wiadczeniobiorców z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i częściowo z Zakładu Ubezpiecze

nia 2006 roku GOPS całkowicie przejął obowiązek wypłaty 

2004 2005 2006

39,17% 53,70% 64,20%

60,83% 46,30% 35,80%
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rodków własnych w kosztach dożywiania  

 
rodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o ustanowieniu Programu „Pomoc 

Program jest programem 

długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

zkowym  

żyła na jednostki samorządu 

ń rodzinnych. Począwszy  od 

rodek Pomocy Społecznej przejął świadczeniobiorców 

dach Pracy,  następnie od września 2005 

ciowo z Zakładu Ubezpieczeń 

ł obowiązek wypłaty świadczeń 

2007

67,10%

32,90%
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  Zakres świadczonej pomocy w formie świadczeń rodzinnych obejmuje nie tylko zasiłki rodzinne, 

ale również szeroki wachlarz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna i od 2006 roku jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka. Liczba przyznawanych świadczeń oraz kwoty przeznaczane na świadczenia rodzinne jest 

znacznie  wyższa  niż  kwoty wypłacanych świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Wynika to przede 

wszystkim z wyższego kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczeń rodzinnych.  

 

TABELA 14. Zakres świadczonej pomocy w formie świadczeń rodzinnych- 
liczba świadczeń i wydatki (w tys. zł). 

 

Wyszczególnienie 

2004 

 

2005 2006 2007 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

(tys. zł) 

Liczba  

świadczeń 

Wydatki 

(tys. zł)  

Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

(tys. zł)  

Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

(tys. zł)  

Zasiłek rodzinny 3 851 175,9 8 597 392,7 13 548 688,6 12 854 780,1 

Dodatki do 
zasiłku 
rodzinnego 

2  654 419,5 5 297 612,0 7 240 663,4 7 002 702,7 

Jednorazowa 
zapomoga z tyt. 
urodzenia się 
dziecka 

0 0 0 0 54 54,0 46 46,0 

Zasiłek 
pielęgnacyjny 

216 31,1 666 95,9 1 409 207,5 1 540 235,6 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

125 52,4 210 88,2 230 96,2 243 99,6 

Ogółem 
 

6 846 678,9 14770 1 188,8 22 481 1 709,7 21 685 1 864,0 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie 

 

 Analizując dane zawarte w tabeli 14 i wykresie 13 należy stwierdzić, że liczba świadczeń 

rodzinnych i wydatków na wypłatę tych świadczeń systematycznie wzrasta. W 2004 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie przyznał 6 846 świadczeń na kwotę 678 900 zł, a w 2007 roku 

wypłacono 21 685 świadczeń na kwotę 1 864 000 zł (o 14 839 więcej niż w 2004 roku). 
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WYKRES 13. Wydatki na ś

Źródło: Gminny O

 

Ponadto na terenie gminy realizowana jest pomoc

� “Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”

o charakterze socjalnym. 

� Dofinansowanie zakupu podrę

przedszkolne lub naukę w klasach I

szkolna”. 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 

uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podr

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Programu ten finansuje zakup podr

szkolnych dla dzieci rozpoczynają

  

Opisana forma pomocy realizowana jest z dotacji celowej bud

przedstawia poniższa tabela. 
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wydatki w tys. zł. 678,9

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 

Wydatki na świadczenia rodzinne w Gminie Sawin w latach 2004

ródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

Ponadto na terenie gminy realizowana jest pomoc materialna dla uczniów w ramach programów:

“Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”- pomoc materialna dla uczniów 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie 

 w klasach I-III szkoły podstawowej – w ramach programu “Wyprawka 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 

uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom pochodz

 w trudnej sytuacji materialnej. Programu ten finansuje zakup podr

szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk

Opisana forma pomocy realizowana jest z dotacji celowej budżetu pa

2004 2005 2006

678,9 1188,8 1709,7
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wiadczenia rodzinne w Gminie Sawin w latach 2004-2007. 

 

Sawinie 

materialna dla uczniów w ramach programów: 

omoc materialna dla uczniów  

cych roczne przygotowanie 

w ramach programu “Wyprawka 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 

czników dzieciom pochodzącym z rodzin 

 w trudnej sytuacji materialnej. Programu ten finansuje zakup podręczników 

cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III.

etu państwa. Zakres pomocy 

2007

1817,4
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TABELA 15. Formy pomocy materialnej dla uczniów Gminy Sawin przyznane w latach 2004-2008. 

 
l.p. 

 
Forma pomocy 

 
Liczba uczniów 
objęta pomocą 

 
Przeciętna kwota 

przyznanej pomocy 
(na jednego ucznia) 

(w zł.) 
 

 
Ogółem kwota 

przyznanej 
pomocy  
(w zł.) 

Rok szkolny 2004/2005 
 

1. Wyprawka szkolna 23 82,70 1 902,00 
2. Stypendium  - - - 

Rok szkolny 2005/2006 
 

3. Wyprawka szkolna 33 87,48 2 887 
4. Stypendium 478 457,45 218 660 

Rok szkolny 2006/2007 
 

6. Wyprawka szkolna    
7. Stypendium    

Rok szkolny 2007/2008 
 

9. Wyprawka szkolna 
(podręczniki) 

126 130,79 16 480 

10. Wyprawka szkolna 
(jednolity strój) 

263 50,00 13 150 

11. Stypendium 
 

287 694,02 199 185 

Źródło: Urząd Gminy w Sawinie. 

 
W ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pobudzeniu aktywności społecznej 

podejmowane są różne działania profilaktyczne polegające na organizacji czasu wolnego mieszkańców 

gminy. Głównym realizatorem tych działań są instytucje odpowiadające za kulturę, sport i rekreację oraz 

parafie.  

Kultura fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w naszej gminie, pozwala na zaspokojenie potrzeb 

indywidualnych jak i zbiorowych społeczeństwa. Szczególne znaczenie odgrywa pełnowymiarowa sala 

sportowa przy Zespole Szkół w Sawinie. Mając na uwadze popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych gmina podjęła działania związane z budową boisk. W 2006 roku wybudowano 

wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Czułczycach i przy Zespole Szkól  

w Sawinie. Poniższa tabela obrazuje wysokość środków jakie Gmina Sawin przeznaczyła na sport  

i kulturę fizyczną w latach 2005-2007. 
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TABELA 16. Wysokość środków przeznaczonych na sport i kulturę fizyczną z budżetu  
Gminy Sawin w latach 2005-2007. 

 

Źródło: Urząd Gminy w Sawinie  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rok  

 
Wydatki  na sport i kultur ę fizyczną 

 
Wydatki ogółem    

 
W  tym wydatki na 

inwestycje 
 

2005 
 

47 197 ,00 zł. - 

2006 
 

239 259,00 zł 186 969,00 zł 

2007 
 

69 696,00 zł - 
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3.4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 
  Jednym z bardzo ważnych elementów spajających i aktywizującym lokalną społeczność  jest 

czynna działalność organizacji pozarządowych. Dla ludzi działających w tej sferze niebagatelne 

znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z samorządem gminnym. 

Organizacje pozarządowe od lat kilku mają istotny wpływ na poziom jakości życia  społeczności lokalnej. 

Gmina Sawin współpracuje z podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne 

samorządu terytorialnego. Współpraca ta odbywa się na podstawie zawartych porozumień. Corocznie 

przyjmowany jest Program Współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Cele programu to: 

- umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, 

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację działań na rzecz mieszkańców,  

- uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe, 

- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

- realizacja zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Sawin 2007-2013”, 

- realizacja „Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005-2010 w Gminie Sawin”. 

Przedmiotem współpracy organów Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach, 

podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, tworzenie systemowych 

rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania 

oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

 Na terenie Gminy Sawin działają dwie organizacje pozarządowe: Regionalne Towarzystwo Gminy 

Sawin, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Organizacje te nie posiadają statusu organizacji pożytku 

publicznego. 

Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin jest organizacją pozarządową, mającą charakter 

towarzystwa regionalnego. Celem działania RTGS jest kształtowanie pojęcia „moja mała ojczyzna, 

poczucia własnej tożsamości regionalnej, otwarcie się na inne społeczności i kultury oraz inne formy 

działalności na rzecz środowiska lokalnego.  
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Wśród członków są: rolnicy, renciści, rzemieślnicy, bezrobotni, gospodynie domowe, drobni 

przedsiębiorcy, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu. Od chwili powstania  - w 2000 r. stara się 

aktywizować społeczność lokalną. 

  Pierwszą inicjatywą Towarzystwa było wydanie lokalnego  kwartalnika  „Znad Lepietuchy”. 

Czasopismo  cieszy się zainteresowaniem  i jest wydawane  do chwili obecnej. W 2003 r. zmieniło nazwę 

na  „Gazeta Sawinian”.  Od 2001 r. cyklicznie  organizowana jest „Noc Świętojańską”. Współuczestniczy 

także w organizowanych  corocznie  „Dniach Sawina”. Było jednym z współorganizatorów w sierpniu 

2000 r. i lipcu 2004 r. Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego.  Jest 

pomysłodawcą i głównym organizatorem dwudniowego Ogólnopolskiego Zjazdu Sawiniaków, który 

odbył się  już dwukrotnie -  w roku 2001 i 2005. Od 2002 r. w okresie zimowym stara się 

zagospodarowywać czas wolny mieszkańców, organizując prezentacje w ramach programu „Moje 

hobby”. W 2003 r. członkowie towarzystwa zorganizowali zbiórkę społeczną czego efektem było 

odsłonięcie na cmentarzu parafialnym symbolicznej powstańczej mogiły poległych w czasie Powstania 

Styczniowego. 

Towarzystwo prowadzi  ożywioną akcję wydawniczą. Do dnia dzisiejszego nakładem ukazało się 

5 pozycji książkowych związanych tematycznie z naszym regionem.  Członkowie byli współautorami 

folderów o gminie i widokówek. W działaniach stara się także dbać o środowisko naturalne. W 2005 r. 

uzyskana została dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Ciepło w każdej gałązce”. 

W ramach którego zakupiony został rozdrabniacz do gałęzi celem zagospodarowania odpadów 

drzewnych i zamianę ich na opał. 

Jednym z najbardziej absorbujących i najbardziej spektakularnych działań Towarzystwa był 

projekt „Na huculskim grzbiecie”   realizowany  w ramach konkursu fundacji Wspomagania Wsi.  

W wyniku działań programowych dokonano wyboru najbardziej atrakcyjnych miejsc na obszarze 12 

gmin - w powiatach : chełmskim i włodawskim.  Miejsca te wytyczyły pierwszy w województwie 

lubelskim szlak konny pod nazwą -   Poleski Szlak Konny. Eksponuje on perełki kultury przyrodniczej 

oraz zanikające krajobrazy i dziewiczą przyrodę. Stanica szlaku znajduje się w Sawinie. W wyniku 

realizowanego projektu udało się nie tylko w części go oznakować, ale także zinwentaryzować  ofertę 

turystyki konnej, w postaci stadnin, stajni, miejsc postojowych, a także „perełek” które można pokazać 

turystom. W ramach projektu została wydana mapa Poleskiego Szlaku Konnego. 

         Podjęte zostały także działania mające na celu uroczyste odsłonięcie pomnika – krzyża w miejscu 

pierwszej zwycięskiej powstańczej potyczki Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim.   W dniu 23 

stycznia 2007r. – w  144 rocznicę -  w Bukowie Małej w gospodarstwie Edwarda Błaszczuka odbyły się 

uroczystości rocznicowe i odsłonięcie pomnika.  
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W ramach działań statutowych organizacja ta stara się dbać o dziedzictwo kulturowe. Pod koniec 

roku 2006 uzyskała dotację na remont  murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena . Dzięki pozyskaniu 

funduszy z Fundacji im. Macieja Rataja na projekt „Św. Jan Nepomucen zaprasza”  w 2007 r. podjęty 

został remont  przydrożnej   kapliczki - cennego, ale bardzo zniszczonego obiektu oraz konserwacji 

późnobarokowej rzeźby św. Jana Nepomucena.  Dodatkowo  na ten cel Regionalne Towarzystwo Gminy 

Sawin zorganizowało kwestę. 

Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin   w swej działalności szuka coraz to nowych form pracy  

i oddziaływania na środowisko - by w ten sposób aktywizować społeczność i dążyć do rozwoju 

lokalnego. 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest organizacją pozarządową działającą od sześciu lat na 

terenie Gminy Sawin (zestawienie dotacji pozyskanych przez stowarzyszenie w załączniku na stronie 

114). Siedziba stowarzyszenia mieści  się przy Urzędzie Gminy w Sawinie. Celem działania 

stowarzyszenia jest: aktywizacja i promocja kobiet, integracja środowiska kobiecego, profilaktyka  

i promocja zdrowia kobiet, pogłębianie wiedzy i świadomości na temat ich roli i miejsca  

w społeczeństwie oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego 

Gminy Sawin, miedzy innymi bazy wypoczynkowo – turystycznej regionu. Ponadto  współdziałanie  

z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kobiecymi w zakresie rozpowszechnienia działalności  

i wymiany doświadczeń.  

Przez wszystkie lata działalności organizacja ta aplikowała o środki do różnych fundacji  

i instytucji, czego efektem jest realizacja ponad trzydziestu projektów na łączną kwotę 484 740,00 

złotych.  Były to projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych. 

Miały one charakter edukacyjny ( prowadzenie różnych kół zainteresowań, warsztatów dziennikarskich, 

konkursów itp.), kulturalny ( wyjazdy do kina, muzeów i teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy 

poezji ludowej, warsztaty tradycyjnych wyrobów itp.) integracyjny (organizowanie spotkań 

integracyjnych – ogniska, jasełka, wyjazdy, obchody dnia osoby niepełnosprawnej itp.)  i prozdrowotny  

( pogadanki profilaktyczne, gry, zabawy i konkursy o charakterze profilaktycznym itp.). 

Członkowie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin podjęli Uchwałę Nr 3/2003 w sprawie 

utworzenia Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej w Sawinie (aneks 27 – Uchwała nr 3/2003 

Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin z dnia 3 października 2003 roku w sprawie utworzenia Świetlicy 

Środowiskowo – Terapeutycznej w Sawinie, w 2007 roku Uchwała nr 3/2007 Stowarzyszenia Kobiet 

Gminy Sawin z dnia 7 grudnia 2007 roku, zmieniono nazwę na Świetlicę Socjoterapeutyczną w Sawinie). 

 Świetlica od początku swojej działalności opierała się w głównej mierze na pracy wolontariuszy 

oraz osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Świetlica nie posiada stałego zaplecza finansowego, 

funkcjonuje dzięki dotacjom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez różne fundacje  
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i instytucje. Koszty utrzymania lokalu (czynsz, energia, woda, ścieki, telefon, Internet, środki czystości), 

w którym znajduje się  świetlica finansowane są ze środków Urząd Gminy w Sawinie, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sawinie. Działalność tej placówki jest najlepszym dowodem na przykładną współprace 

samorządu lokalnego z organizacją samorządową jak też dowodem na to iż współpraca ta jest możliwa  

i się opłaci.   

Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego, 

czynna jest pięć dni w tygodniu w czasie dostosowanym do potrzeb wychowanków tj. w godzinach 

popołudniowych. Prowadzone jest w niej wsparcie specjalistyczne dla dzieci jak i dla całych rodzin. 

Rodzaj  oraz liczbę osób które skorzystały ze wsparcia specjalistycznego przedstawia poniższa tabela. 

 

TABELA 17. Liczba osób korzystających z porad specjalistów w Świetlicy Socjoterapeutycznej  
w Sawinie w latach 2005 -2007. 

Lp. Rok  Porady 
lekarza psychiatry 

Porady  
logopedy 

Porady  
psychologa 

1. 2005 25 37 50 

2. 2006 42 26 43 

3. 2007 38 36 47 

Źródło: Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego 

stale i systematycznie rośnie. Może to być odczytywane w kontekście tendencji wzrostowej różnych 

problemów, ale także większej otwartości lokalnej społeczności na korzystanie z pomocy specjalistów. 

Liczba osób korzystających z różnych form wsparcia prowadzonych w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej w Sawinie stale wzrasta i przedstawia się następująco : 

- 2005 rok – 277 osób 38w tym osób niepełnosprawnych, 

- 2006 rok  – 312 osób w tym 40osób niepełnosprawnych, 

- 2007 – 263 osoby w tym 45 osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie tych osób odbywa się poprzez:  

� Udzielanie porad przez specjalistów w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych; 

� Realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych; 

� Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci  i osób niepełnosprawnych; 

� Współpracę z rodzinami. 
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W placówce prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży są to min. zajęcia 

koła teatralno-muzycznego, zajęcia koła informatycznego, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, zajęcia z 

języka angielskiego i zajęcia plastyczne.  

 

TABELA 18. Liczba osób biorących udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sawinie w 2007 roku . 

Lp.  
Rodzaj zajęć 

Liczba osób 
uczestniczących  

w zajęciach 

1. Zajęcia koła teatralno-muzycznego 21 

2. Zajęcia koła informatycznego 12 

3. Zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne 26 

4. Zajęcia z języka angielskiego 62 

5. Zajęcia plastyczne 30 

6. Inne formy tj. konkursy, zabawy integracyjne, zajęcia 
kulinarne, pomoc w odrabianiu lekcji, spotkania 
integracyjne, wycieczki, zagospodarowanie czasu 
wolnego podczas ferii i wakacji 

195 

RAZEM 263 

Źródło: Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie 

 

 Na terenie Gminy Sawin znajduje się skansen „Świat  Staroci Józefa”, który jest prywatną 

własnością państwa Jadwigi i Józefa Szaluś. Skansen jest bardzo ciekawym i cennym miejscem  

w Sawinie. Właściciele skansenu bardzo aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy. Poniższa 

tabela prezentuje działalność skansenu w latach 2005-2007. 

 

TABELA 19. Działalność kulturalna skansenu „Świat Staroci Józefa” w latach 2005-2007. 

ROK IMPREZA FORMA ZAANGA ŻOWANIA 

2005 Dzień Kobiet w Gminny Ośrodku 
Kultury w Sawinie 

� Wystrój sali eksponatami ze skansenu 
� Wystawa palm 

Dni Otwarte Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego  
w Rejowcu  

� Udział w wystawie „Jak dawniej  chleb” 
– ekspozycja dawnych maszyn i 
przedmiotów gospodarstwa domowego 

Dożynki Gminno – Parafialne  
w Sawinie 

� Wystawa eksponatów ze skansenu 

Muzeum Wsi Lubelskiej  � Udział w wystawie tradycyjnych 
produktów regionalnych „Dziedzictwo 
kulturowe” 

„Pożegnanie Lata”  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 

� Pokaz produktów regionalnych 
i twórczości ludowej. 
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2006 „Powitanie Wiosny”  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 

� Udział w wystawie ozdób 
wielkanocnych i rękodzieła ludowego 

„Noc Świętojańska” w Sawinie � Przygotowanie jarmarku pod nazwą 
„Wieś Sawińska 100 lat temu” 

Święto Ludowe w Sawinie � Udział w konkursie i wystawie 
domowych wypieków ludowych 

„Bolkowanie” w Rudzie Huta � Udział w konkursie potraw regionalnych 

„Święto pieczonego ziemniaka” � Przygotowanie i degustacja potraw  
z ziemniaków, 

� Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego 

Wieczór kolęd i pastorałek  
w Sawinie 

� Wystawa szopki Bożonarodzeniowej 
podczas imprezy 

2007 Biblioteka Pedagogiczna  
w Chełmie 

� Warsztaty „Jak powstają palmy 
wielkanocne …” 

Eliminacje do  ogólnopolskiego 
czempionatu koni huculskich  

„O Memoriał Jaśmina” w Bukowie 
Małej 

� Współudział w organizacji zawodów 

„Noc Świętojańska” w Sawinie � Organizacja konkursu zaprzęgów 
konnych 

Dni Otwarte Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Rejowcu 

� Udział w konkursie potraw regionalnych 
„Nadbużańska Akademia Smaku” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych właścicieli skansenu. 
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4. ZRÓDŁA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH  

W GMINIE I ICH IDENTYFIKACJA 

 

4.1. ANALIZA OBSZARÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 

4.1.1. KWESTIA MIESZKANIOWA 

 

Dobrze rozwinięta infrastruktura na obszarze gminy Sawin ma wpływ na atrakcyjność terenu. 

Położenie na szlaku komunikacyjnym, sprawia, że gmina posiada dobre połączenie autobusowe  

z Katowicami, bezpośrednie z Warszawą i Lublinem. Natomiast poszczególne miejscowości z Sawinem  

i miastem powiatowym Chełmem.  

Budownictwo mieszkaniowe mieszkańcy gminy realizują we własnym zakresie. 

Zasoby i budownictwo mieszkaniowe w gminie Sawin na dzień 31.12.2006 r. przedstawiają sie 

następująco: 

- liczba mieszkań ogółem - 1 931, 

- przeciętna liczba osób na mieszkanie - 2,89, 

- przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 mieszkania - 67,3, 

- przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 na osobę 23,2. 

Zasób gminy w mieszkania komunalne jest niewielki i na przestrzeni lat 2003-2007 stan ten 

zmniejszył się o budynki mieszkalne – 28,57% i lokale mieszkalne – 30,00%. W budynkach 

stanowiących własność komunalną gminy  znajdują się 3 lokale mieszkalne. Biorąc pod uwagę stan 

techniczny tych lokali 40,00% określa się jako dobry, 60,00% mieszkań jest w stanie średnim. 

Mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Sawin obrazują poniższe tabele. 
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TABELA 20. Mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Sawin (stan na 31.12.2007 r.). 

Rok Liczba budynków 
mieszkalnych 

Liczba lokali 
mieszkalnych 
(socjalnych  

i służbowych) 
2003 7 10 

2004 7 10 

2005 7 10 

2006 6 8 

2007 5 7 

Źródło : Urząd Gminy Sawin. 

 

TABELA 21. Wykaz lokali mieszkaniowych stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Sawin. 

Lp. Miejscowość Numer 
działki  

Źródła 
finansowania 

Wyposażenie 
lokalu 

Ilość 
lokali  

Pow. 
Użyt. 
(m2) 

Nazwa 
lokalu 

Stan 
techniczny 
budynku  
i lokali 

1. Sawin 
ul. Chutecka 5 

486,487 Budżet gminy Instalacje: 
- elektryczna 
- kanalizacja 
- wodociąg 

2 59,00 lokale 
socjalne 

Średni 

2. Łowcza 
(agronomówka) 

145 Budżet gminy Instalacje: 
- elektryczna 
- wodno- kan. 

2 109,95 lokale 
socjalne 

Średni 

3. Łowcza 
(wielofunkcyjny) 

98 Budżet gminy Instalacje: 
- elektryczna 

1 - lokal 
socjalny 

Dobry 

4. Petryłów 
(szkoła) 

214 Budżet gminy Instalacje: 
- elektryczna 
- wodno-kan. 
- łazienka 
- c.o. 

1 40,00 lokal 
służbowy 

Dobry 

5. Krobonosz 
Kolonia 

99 Budżet gminy Instalacja 
elektryczna 

1 48,72 lokal 
socjalny 

Średni 

Źródło : Urząd Gminy w Sawinie 

 

Na terenie Gminy Sawin nie stwierdza się zjawiska bezdomności. Problemy społeczne związane  

z brakiem zamieszkiwania występują w wąskim zakresie. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sawinie wynika, że osoby przybyłe na teren gminy – nigdzie nie zameldowane znajdują zamieszkanie 

u osób prywatnych najczęściej poprzez wynajem części lokalu własności prywatnej. Na przestrzeni lat 

2003-2005 takich osób wykazywano od 1 do 5.  
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 Na terenie gminy z dodatków mieszkaniowych korzystało kolejno: w roku 2004 -  

8,1% mieszkańców, w 2005 roku - 8,3% w  roku 2006 - 8,86% w 2007 roku - 8,84% . Liczba osób 

korzystających z dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Sawin ma tendencję wzrostową  W 2004 r. 

gmina na ten cel przeznaczyła kwotę 46 254,00 zł wydatkowaną na 461 dodatki mieszkaniowe, w 2005 r. 

wypłacono 474 dodatki na ogólną kwotę 45 259,32 zł, w 2006 r. na 499 świadczenia przeznaczono kwotę 

52 741,33 zł, zaś w 2007 r. wydano 55 610,69 zł na 499 dodatków.  Strukturę wykorzystania budżetu  

z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe obrazuje tabela 22. 

 

TABELA 22 .Wykorzystanie budżetu z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w latach 2004-2007 

Lata Liczba świadczeń Kwota ( w zł.) 

2004 461 46 254 

2005 474 45 259 

2006 499 52 741 

2007 499 55 610 

   Źródło : Urząd Gminy w Sawinie 

 

 Świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych są od lat te same rodziny, których dochody są 

niewystarczające na utrzymanie mieszkania. Według danych zawartych w tabeli widać, że ilość rodzin 

korzystających z tej formy pomocy finansowej uległa zwiększeniu jednym z powodów z pewnością jest 

stale utrzymująca się niezbyt dobra sytuacja dochodowa rodzin. 
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4.1.2. SYSTEM OPIEKI ZROWOTNEJ 

  

W Gminie Sawin w dziedzinie zdrowia funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAWIN-MED”, który się mieści się w Sawinie 

przy ul. Chuteckiej oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycy Rodzinnej 

„LUDI-MED”,  który ma swoją siedzibę w Sawinie przy ul. Chełmskiej. W przychodniach rodzinnych 

jest  zatrudnionych 5 lekarzy i 5 pielęgniarek. Ponadto w Sawinie przy ulicy Chełmskiej znajdują się dwa 

gabinety stomatologiczne. 

Zakłady te obsługują nie tylko mieszkańców Sawina ale także ludność okolicznych miejscowości 

leżących na terenie gminy, z danych wynika, że w 2007 roku z pomocy przychodni skorzystało1 483 

osoby. Szczegółowe dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat oraz osób powyżej 19 lat 

w 2007 roku przedstawiają tabela 23 i tabela 24. 

 
TABELA 22. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką  

    przychodni rodzinnych „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w 2007 roku.  
 

Rozpoznanie 
 

 
Razem osoby,  

u których 
stwierdzono 
schorzenia 

ogółem 
 

 
Z tego  

w wieku 
 

0-2 

 

3-4 5-9 10-14 15-18 

OGÓŁEM 302 69 32 92 70 39 

Nowotwory  - - - - - - 

Niedokrwistości 2 - 1 - 1 - 

Choroby tarczycy 1 - - - - 1 

Cukrzyca  - - - - - - 

Niedożywienie  - - - - -  

Otyłość  2 - 1 - 1 - 

Zaburzenie odżywiania  - - - - -  

Upośledzenie umysłowe 3 - - - 1 2 

Padaczka 8 - 1 2 1 4 

Dziecięce porażenie 
mózgowe 

4 - - 1 - 3 

Zaburzenia refrakcji 
i akomodacji oka 

8 - - 2 5 1 

Choroba nadciśnieniowa - - - - - - 
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 Źródło: Dane ze sprawozdania MZ-11 NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w Sawinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zniekształcenie kręgosłupa 4 - - 2 1 1 

Choroby układu 
moczowego 

- - - - - - 

Trwałe uszkodzenia 
narządów ruchu 

2 - - 1 - 1 

Zaburzenia rozwoju 2 - - 1 - 1 

Pacjenci z innymi  
schorzeniami 

wymagającymi opieki 
czynnej 

3 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 1 

 

Alergie 
 
 

dychawica 
oskrzelowa 

142 7 9 66 46 14 

pokarmowe 55 29 11 9 6 - 

skórne 65 32 9 6 8 10 

Wady 
rozwojowe 

 

 

układu 
nerwowego 

- - - - - - 

układu 
kr ążenia 

- - - - - - 

aberracje 
chromosomowe 

1 1 - - - - 

narządów 
płciowych 

- - - - - - 

inne - - - - - - 
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TABELA 24. Dane o stanie zdrowia osób w wieku powyżej 19 lat będących pod opieką  
    przychodni rodzinnych „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w 2007 roku. 

 
Rozpoznanie 

 

 
Razem osoby,  

u których 
stwierdzono 
schorzenia 

ogółem 
 

Z tego  
w wieku 

 
19-34 35-54 55-64 65  

i więcej 

OGÓŁEM 1 181 59 200 297 625 
Gruźlica 1 - 1 - - 

Nowotwory 31 - 2 13 16 
Choroby tarczycy 85 16 19 27 23 

Cukrzyca 119 2 26 41 50 
w tym leczeni insuliną 43 2 4 13 24 

Niedokrwistość 12 1 4 - 7 
Choroby obwodowego 

układu nerwowego 
50 - 11 23 16 

Choroby układu kr ążenia 
 

479 5 77 102 295 

w 
tym 

 
 
 

przewlekła choroba 
reumatyczna  

5 1 1 1 2 

choroba 
nadciśnieniowa 

296 4 68 76 148 

choroby naczyń 
mózgowych 

39 - 1 6 32 

niedokrwienna 
choroba serca 

139 - 7 19 113 

Przewlekły nieżyt oskrzeli, 
dychawica oskrzelowa 

78 7 12 10 49 

Przewlekłe choroby układu 
trawiennego 

87 7 16 17 47 

Choroby układu mięśniowo 
– kostnego i tkanki łącznej 

193 12 31 48 102 

Pacjenci z innymi  
schorzeniami 

wymagającymi opieki 
czynnej 

15 8 
 

1 
 

3 
 

3 
 

Źródło: Dane ze sprawozdania MZ-11 NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w Sawinie. 

 

Oprócz codziennych świadczeń medycznych do zadań Zakładów Opieki Zdrowotnej należy 

między innymi profilaktyka i edukacja zdrowotna. Opieką pielęgniarską objętych jest 1090 uczniów. 

W miejscowych placówkach służby zdrowia w 2007 roku opieką pielęgniarek i położnych objętych było 

41 dzieci zdrowych. Natomiast profilaktycznymi bada nianiami  lekarskimi objęto 501 dzieci i młodzieży. 
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Działania profilaktyczne na terenie Gminy Sawin podejmują również szkoły, organizując 

konkursy, pogadanki oraz prezentując filmy edukacyjne i przedstawienia profilaktyczne . Zespół Szkól  

w Sawinie od dwóch lat bierze udział  w programie „Trzymaj formę”, który ma na celu promowanie 

zdrowego stylu życia, edukowanie w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci  

i młodzieży. Ponadto od trzech lat aktywnie uczestniczy  w ogólnopolskim programie „Zachowaj trzeźwy 

umysł”.  

Natomiast w Szkole Podstawowej w Czułczycach każdego roku są realizowane następujące 

programy związane ze zdrowiem: 

- „Wiewiórka” – program adresowany do uczniów klas I, którego celem jest wyrabiania nawyku dbania 

o zęby i zdrowego odżywiania się; 

- „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” -  program adresowany do uczniów klas II i III, 

realizowany we współpracy z SANEPID-em.. 
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4.1.3. EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIECKI

 
  Poziom wykształcenia mieszka

wykres. W 2002 roku zaledwie 145 osób, co stanowi 2,48% ogółu mieszka

wykształcenie wyższe, 57 osób (1,00%) policealne, 964 osoby (16,49%) 

średnie ogólnokształcące, 811 osób (13,87%) 

zawodowe, 2272 osoby (38,86%) –

podstawowe. 

WYKRES 14.  Poziom wykształcenia mieszka

 

Ź
 

 

 W ostatnich latach zauważa się, ż

i kontynuuje naukę na studiach wy

o wpływie poziomie wykształcenia na mo
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EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIECKI EM 

ziom wykształcenia mieszkańców Gminy  Sawin  jest stosunkowo niski, 

W 2002 roku zaledwie 145 osób, co stanowi 2,48% ogółu mieszkań

sze, 57 osób (1,00%) policealne, 964 osoby (16,49%) – średnie, 153 osoby (2,62%) 

ce, 811 osób (13,87%) –średnie zawodowe, 984 osoby

– podstawowe i 419 osób (7,17%) posiadało wykształcenie niepełne 

 

Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Sawin (stan na 31.12.2002 r.)

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie. 

a się, że osoby młode coraz częściej podejmuje nauk

 na studiach wyższych. Jest to wynik zwiększonej świadomo

o wpływie poziomie wykształcenia na możliwość podjęcia pracy zarobkowej.  
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stosunkowo niski, obrazuje to poniższy 

W 2002 roku zaledwie 145 osób, co stanowi 2,48% ogółu mieszkańców gminy, posiadało 

średnie, 153 osoby (2,62%) – 

rednie zawodowe, 984 osoby (16,83%) - zasadnicze 

podstawowe i 419 osób (7,17%) posiadało wykształcenie niepełne 

ców Gminy Sawin (stan na 31.12.2002 r.) 

 

ciej podejmuje naukę w szkołach średnich 

świadomości ludzi młodych  
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Gmina Sawin dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo-wychowawczych na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Poniższe tabele obrazują strukturę szkół podstawowych  

i gimnazjum w gminie. 

 
TABELA 25. Sieć placówek oświatowych w Gminie Sawin (stan na rok szkolny 2007/2008). 

Placówki Liczba 

Przedszkola 1 

Szkoły Podstawowe 4 

Gimnazjum 1 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

TABELA 26. Struktura szkół w Gminie Sawin. 
Nazwa szkoły 

 

liczba uczniów Liczba etatów  
(stan na rok szkolny 

2007/2008) 2006/2007 2007/2008 

Szkoły Podstawowe: 

Szkoła Podstawowa w Bukowej Wielkiej 74 80 15 

Szkoła Podstawowa w Czułczycach 82 82 13 

Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej 65 58 11 

Zespół Szkół w Sawinie obejmuje: 

Gimnazjum w Sawinie 

Szkołę Podstawową w Sawinie 

Przedszkole Samorządowe w Sawinie 

461 

273 

188 

- 

509 

264 

210 

35 

56 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

  W tabeli 26 zestawiono dane z lat 2006-2008. Z ich analizy wynika, że liczba uczniów 

uczęszczających do szkół podstawowych utrzymuje się średnio na stałym poziomie, liczba uczniów klas 

gimnazjalnych uległa zmniejszeniu. Wynika to przede wszystkim ze spadku przyrostu naturalnego  

w danych latach, ich liczba kształtuje się w roku szkolnym 2006/2007 – 273 uczniów i w 2007/2008 – 

264. 
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 We wszystkich szkołach funkcjonują koła zainteresowań zapewniające dzieciom i  młodzieży nie 

tylko opiekę, ale stwarzają również warunki do przejawiania różnorodnej aktywności, w tym także 

aktywności artystycznej, fizycznej, zabawowej, czyli zapewniają różnorodne potrzeby ucznia  

w sytuacjach pozalekcyjnych. Zestawienie form zagospodarowania czasu pozalekcyjnego dzieciom  

i młodzieży przedstawia poniższa tabela. 

 

TABELA 27. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Sawin. 

Nazwa działania Opis Organizator Liczba 
uczęszczających 

dzieci 
Koła zainteresowań Koło turystyczne 

DREPTAK 
ZS w Sawinie 8 

Koło turystyczne PTTK SP w Wólce 
Petryłowskiej 

15 

Koło dziennikarskie SP Czułczyce 
 

18 
 

Koło informatyczne SP w Czułczycach 
SP w Bukowej Wielkiej 

 

61 
48 

Koło żywego słowa SP w Czułczycach 22 

Koło teatralne SP w Wólce 
Petryłowskiej 

7 

Koło regionalne SP w Wólce 
Petryłowskiej 

8 

Koło – „mały matematyk” SP w Bukowej Wielkiej 7 

Koło miłośników języka 
niemieckiego 

SP w Bukowej Wielkiej 12 

Koło sportowe – tenis 
stołowy 

SP w Czułczycach 40 

Chór – 2 grupy ZS w Sawinie 28 

Koło plastyczne 
„ZYGZAK” 

ZS w Sawinie 18 

Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 

SP w Bukowej Wielkiej 
 

28 

Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze dla dzieci  

z klas I - III 

SP w Wólce 
Petryłowskiej 

21 

Zajęcia biologiczno - 
chemiczne 

ZS w Sawinie 23 

Zajęcia wyrównawcze  
z języka polskiego 

ZS w Sawinie 
SP w Wólce 

Petryłowskiej 

42 
7 
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Zajęcia wyrównawcze  
z matematyki 

ZS w Sawinie 
SP w Wólce 

Petryłowskiej 

35 
7 

Zajęcia sportowe : 
Zespół Volley –piłka nożna 

i piłka siatkowa, 
 

ZS w Sawinie 
 

98 

Zajęcia teatralne SP w Bukowej Wielkiej 
 

13 

Zespół taneczny  
Krejz i Okej 

Układy tańca 
nowoczesnego 

ZS w Sawinie Grupa 
gimnazjalna-15 

Grupa 
podstawowa- 20 

RAZEM: 
 

601 

Źródło: Opracowanie własne – dane szkół. 

 

Z zestawienia danych wynika że 82,4% ogólnej liczby uczniów bierze udział w różnych formach 

zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach na terenie gminy. W Szkole Podstawowej w Bukowej 

Wielkiej średnia uczestnictwa uczniów w różnych formach pozalekcyjnych wynosi 135% co jest 

jednoznaczne z uczestnictwem 35% uczniów w przynajmniej dwóch różnych formach prowadzonych 

zajęć. W Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej 112,5% , świadczy to o uczestnictwu 12,5% 

uczniów w więcej niż jednej formie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. W Szkole Podstawowej  

w Czułczycach dane są znacznie wyższe i wynoszą 172% co oznacza że ¾ uczniów korzysta 

przynajmniej z dwóch form zajęć pozalekcyjnych. Wynik udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych  

w Zespole Szkół w Sawinie wynosi 56%. Świadczyć to może o większej dostępności innych form zajęć 

oferowanych dzieciom i młodzieży w miejscowości Sawin, przez inne instytucje tj. Biblioteka Publiczna, 

Ośrodek Kultury, Świetlica Socjoterapeutyczna itp. 

Na terenie Gminy Sawin funkcjonuje jedno gimnazjum, które znajduje się w strukturze Zespołu 

Szkół w Sawinie. Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół w Sawinie 

przystąpiło 77 osób, w tym 3 osoby z orzeczeniem dysleksji.  Analizując wyniki egzaminu 

gimnazjalistów z terenu Gminy Sawin należy stwierdzić, ze osiągnęli wynik znacznie wyższy od średniej 

powiatu chełmskiego, w części humanistycznej znacznie wyższy również od średniej wojewódzkiej  

i krajowej. Wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Sawin przedstawiają następujące tabele: 

tabela 28 – wyniki w części humanistycznej egzaminu, tabela 29  - wyniki w części matematyczno – 

przyrodniczej. 
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TABELA 28. Wyniki Gimnazjum w Sawinie w roku szkolnym 2007/2008  
egzaminu w części humanistycznej. 

 
Wyszczególnienie 

 

STANDARTY 
 

Czytanie i odbiór 
tekstów kultury 

Tworzenie 
własnego tekstu 

 

Wynik 

Punkty % Punkty % Punkty % 

GMINA 
 

19,00 76,00 14,20 56,80 33,20 66,40 

POWIAT 
 

18,10 73,00 10,60 42,00 28,70 57,00 

WOJEWÓDZTWO  
 

19,30 77,00 12,40 49,00 31,60 63,00 

KRAJ 
 

19,10 76,40 11,70 46,60 30,80 61,60 

Źródło: http://scholaris.pl/ 
 

 
TABELA 29. Wyniki Gimnazjum w Sawinie w roku szkolnym 2007/2008  

egzaminu w części matematyczno - przyrodniczej. 
Wyszczególnienie  STANDARTY 

Umiejętne 
stosowanie 
terminów  

i pojęć 
 i procedur 

 

Wyszukiwanie 
i stosowanie 
informacji 

 

Wskazywanie  
i opisywanie  

faktów, 
związków  

i zależności 
 

Stosowanie 
zintegrowanej 

wiedzy 

 
WYNIK 

 
 
 
 

punkty % punkty % Punkty % Punkty % Punkty % 

GMINA 6,80 45,1 7,75 64,6 7,65 50,9 2,5 31,4 24,70 49,40 

POWIAT 6,40 43 8,1 67 7,40 49 2,2 28 24,10 48,00 

WOJEWÓDZTWO  7,50 50 8,5 71 8,20 54 2,9 37 27,10 54,00 

KRAJ 7,40 49,4 8,5 71 8,25 54,4 3 37,2 27,10 54,20 

Źródło: http://scholaris.pl/ 
 

 

Do egzaminu szóstoklasisty w roku szkolnym 2007/2008 w Gminie Sawin przystąpiła następująca 

liczba uczniów: 

- Szkoła Podstawowa w Sawinie – 25 osób, w tym jedna osoba z orzeczona dysleksją, 

- Szkoła Podstawowa w Czułczycach – 14 osób, 

- Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej – 12 osób, w tym 1 z   orzeczona dysleksją, 

- Szkoła podstawowa w Bukowej Wielkiej – 8 osób. 

Poniższe tabele przestawiają wyniki uczniów ze sprawdzianu w roku szkolnym 2007/2008. 
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TABELA 30. Wyniki uczniów klasy VI szkoły podstawowej z terenu Gminy Sawin 
w roku szkolnym 2007/2008. 

 
 
 

SZKOŁA  

WYNIKI 
 

Szkoła 
Podstawowa  
w Sawinie 

Szkoła 
Podstawowa  

w Czułczycach 

Szkoła 
Podstawowa 

w Wólce 
Petryłowskiej 

 

Szkoła 
Podstawowa 
w Bukowej 

Wielkiej 

punkty 
 

% punkty % punkty % Punkty % 

GMINA 
 

23,60 59 28,10 70,72 23,20 58 19,10 48,50 

POWIAT 
 

23,5 59 23,5 59 23,5 59 23,5 59 

WOJEWÓDZTWO  
 

25,7 64 25,7 64 25,7 64 25,7 64 

KRAJ 
 

25,8 64,5 25,8 64,5 25,8 64,5 25,8 64,5 

Źródło: http://scholaris.pl/ 
 

  

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej w Gminie Sawin w roku szkolnym 2007/2008 z egzaminu 

średnio otrzymali 23,50, tj. 59%. Jest to wynik na poziomie powiatu chełmskiego ale niższy od średniej 

województwa o 2,2 punktu i kraju o 2,3 punktu. 

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie wynika, ze w 2000 roku  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego zostało umieszczonych 5 dzieci 

pochodzących z jednej rodziny z terenu Gminy Sawin. W 2005 roku jedno dziecko po osiągnięciu 

pełnoletniości opuściło placówkę, natomiast czworo dzieci na podstawie postanowienia sądu 

opiekuńczego wróciło do domu rodzinnego. 

W 2006 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego umieszczonych 

zostało dwoje dzieci pochodzących z jednej rodziny. W 207 roku dzieci te przeniesiono do placówki typu 

socjalizacyjnego, gdzie przebywają nadal. 

W 2007 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego zostało 

umieszczonych 3 dzieci pochodzących z jednej rodziny, gdzie przebywają tam nadal. 

Na przestrzeni lat 2003-2007 na terenie Gminy Sawin utworzono 12 rodzin zastępczych 

spokrewnionych z dzieckiem, w których wychowywało się 19 dzieci. W 2007 roku funkcjonowało 6 

rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których wychowywało się 10 dzieci. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie obejmuje pomocą pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, których w okresie 2003-

2007 z terenu Gminy Sawin było 12. 
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4.1.4. SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI  

          I NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

 

 Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne potrzebują więcej wsparcia ze strony społeczeństwa, aby 

osiągnąć takie same lub zbliżone warunki życia jak inni. To wsparcie powinno być traktowane nie tylko 

jako przywilej, ale jako przysługujące prawo. Prognozy przewidują, że w 2010 r. będzie w Polsce około 5 

mln osób powyżej 65 roku życia, stanowiących niemal 13% całej populacji.  

 Powyższe zagadnienie rodzi potrzebę rozbudowy usług socjalnych i zwiększenie zasobu usług 

opiekuńczych w środowisku jak również korzystania w większym stopniu z usług instytucjonalnych. 

Obecnie na terenie gminy proces starzenia się społeczeństwa nie stanowi znaczącego problemu. Zwykle 

osoby starsze zamieszkują w otoczeniu najbliższej rodziny (rodziny wielopokoleniowe), gdzie mają 

zapewnioną opiekę i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sawinie  wynika, że z usług opiekuńczych średnio w roku korzysta 18 osób (w latach 2003-

2007 – 54 osoby) oraz 6 osób z usług instytucjonalnych całodobowych. Jednak z rozeznania środowiska 

wynika, że za kilka lat potrzeby w tym zakresie mogą zwiększyć się kilkakrotnie zarówno w zakresie 

usług opiekuńczych jak i specjalistycznych. Widocznym problemem jest brak propozycji dla  starszych na 

spędzenie czasu wolnego. 

W rozumieniu stawy o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny 

lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie 

samodzielnej egzystencji. Polityka społeczna powinna prowadzić aktywne działania, na wszystkich 

szczeblach życia społecznego oraz aktywnie pracować na rzecz równouprawnienia osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałać ich dyskryminacji tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse  

i warunki korzystania z przysługujących im praw. 

Na terenie Gminy Sawin niepełnosprawność stanowi dosyć istotny problem. Szacuje się, że ilość 

osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności 216 osoby (świadczeniobiorcy GOPS). 

Liczba ta jest w rzeczywistości większa, ponieważ osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 

które nie posiadają uprawnień do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej nie są ewidencjonowani 

w ośrodku pomocy społecznej. Gmina nie posiada  również informacji na temat ilości wydanych orzeczeń 

o niepełnosprawności przez ZUS i KRUS, na podstawie których osoby je posiadające otrzymują 

wyłącznie świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. 

Na terenie Gminy Sawin funkcjonują dwie placówki świadczące pomoc osobom 

niepełnosprawnym, są to Warsztaty Terapii Zajęciowej (powstały w grudniu 2003 roku)  

i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie (funkcjonuje od grudnia 2006 roku). 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie są placówką dziennego pobytu, zajęcia prowadzone są  

w czterech pracowniach: gospodarstwa domowego, pracowni poligraficznej, krawieckiej i stolarskiej.  

Placówka obejmuje stałą opieką 20 uczestników powyżej 16 roku życia oraz ich rodziny. WTZ 

przygotowuje uczestników do podjęcia pracy zawodowej na otwartym bądź chronionym rynku pracy, ale 

przede wszystkim zmierza do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia 

przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę 

psychofizycznych możliwości.   

Na przestrzeni lat 2005-2007 z pomocy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sawinie skorzystało 

łącznie 31 osób, 11 z nich opuściło placówkę. Dzięki prowadzonej aktywizacji zawodowej 4 uczestników 

usamodzielniło się (trzy osoby podjęły pracę, jedna osoba założyła własną rodzinę). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. . Placówka posiada 15 miejsc statutowych, na dzień 31.12.2007 roku  17 

uczestników miało decyzje przyznające pobyt w placówce. ŚDS zapewnia uczestnikom rehabilitację 

społeczną i usługi wspierające, wyżywienie (jeden gorący posiłek około godziny 12.00) oraz dowóz 

samochodem służbowym ŚDS. W ramach rehabilitacji społecznej i usług wspomagających uczestnicy 

ŚDS w Sawinie korzystają z treningów umiejętności, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, opieki 

medycznej, konsultacji z lekarzem psychiatrą, psychologiem i logopedą. 

Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez wyżej wymienione instytucje wzrasta. Problemem 

zarówno Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

niewystarczająca baza lokalowa placówek, która nie pozwala na rozszerzenie ich działalności. 

Z danych szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie wynika, że na terenie Gminy 

Sawin jest około 35 niepełnosprawnych dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one do szkół 

podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz do szkół specjalnych. 
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4.1.5. RYNEK  PRACY I ZATRUDNIENIE

 

Pomimo rolniczego charakter

z innymi dziedzinami gospodarki niż

niewielkie, przynoszące niskie dochod

dodatkowego źródła dochodu podję

Urzędu Statystycznego na terenie Gminy Sawin ludno

poza rolnictwem w 2003 roku wynosiła 

 

WYKRES 15. Pracujący mieszka

Źródło: GUS Baza Danych Regionalnych

 

Bezrobocie w ujęciu podmiotowym rozpatrywane jest od strony osób dotkni

i oznacza stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszaj

podjęcia, dla których podstawą egzystencji s

społecznych aspektów bezrobocia i wskazuje, 

Skutki ekonomiczne i społeczne bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) to:

− pogorszenie sytuacji materialnej a

− pogorszenie stanu zdrowia, 

− pogorszenie relacji między członkami rodziny,

0
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150
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250

pracujacy ogółem 

sektor rolniczy

sektor przemysłowy

sektor usługowy
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4.1.5. RYNEK  PRACY I ZATRUDNIENIE  

charakteru gminy, znaczny procent jej mieszka

innymi dziedzinami gospodarki niż rolnictwo. Gospodarstwa indywidualne na terenie Gminy Sawin s

ce niskie dochody. Z uwagi na to znaczna część mieszka

ródła dochodu podjęła pracę zarobkową poza rolnictwem. Według danych Głównego 

du Statystycznego na terenie Gminy Sawin ludność zatrudniona w sektorach gospodarki narodowej, 

m w 2003 roku wynosiła  225 osób.  

cy mieszkańcy Gminy Sawin według sektorów ekonomicznych w 2003 r.

ródło: GUS Baza Danych Regionalnych 

ciu podmiotowym rozpatrywane jest od strony osób dotkni

ci zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszają

ą egzystencji są dochody z pracy. To określenie zawiera odniesienie do 

społecznych aspektów bezrobocia i wskazuje, że jest ono również kwestią społeczn

Skutki ekonomiczne i społeczne bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) to:

pogorszenie sytuacji materialnej aż do ubóstwa włącznie, 

dzy członkami rodziny, 

liczba osób

236

11

31

194
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gminy, znaczny procent jej mieszkańców związany jest  

 rolnictwo. Gospodarstwa indywidualne na terenie Gminy Sawin są 

ęść mieszkańców szukając 

Według danych Głównego 

 zatrudniona w sektorach gospodarki narodowej, 

sektorów ekonomicznych w 2003 r. 

 

ciu podmiotowym rozpatrywane jest od strony osób dotkniętych tym problemem 

ci zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej 

lenie zawiera odniesienie do 

 społeczną. 

Skutki ekonomiczne i społeczne bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) to: 
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− obniżenie umiejętności funkcjonowani

(brak wiary we własne siły, obniż

− wzrost zachowań patologicznych (przest

 

WYKRES 16.  Liczba bezrobotnych 
Urzędzie Pracy w Chełmie w latach 

Źródło: Powiatowy Urz
 

  Bezrobocie jest znaczącym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie Sawin. 

obrazuje poziom bezrobocia na przestrzeni lat 

zarejestrowanych w Powiatowym Urz

roku 465 (o 98 osób mniej). Widoczny jest spadek liczby osób bezrobot

znaczny procent wśród całej populacji mieszka

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła odpowiednio 594 osób w 2003 r. co stanowi 10,24% ludno

530 osób w 2004 r. – 9,30%, w 2

w 2006 r. – 545 osób co stanowi 9,67

co stanowi 7,78% z ogółu ludności zamieszkuj

mają jedynie charakter informacyjny. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2003

mężczyżni 296

kobiety 298

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 

ci funkcjonowania w zorganizowanych formach życia społeczno

(brak wiary we własne siły, obniżenie samooceny, zanik gotowości i chęci do pracy),

 patologicznych (przestępczość, agresja, alkoholizm). 

Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Sawin zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Chełmie w latach 2003-2007.  

ródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 

cym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie Sawin. 

obrazuje poziom bezrobocia na przestrzeni lat 2003-2007 w Gminie Sawin. 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie w 2003 roku wynosiła 594 osoby a w 2007 

roku 465 (o 98 osób mniej). Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych, ale wci

ród całej populacji mieszkańców gminy. W latach 2003-2007 w Gminie Sawin liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła odpowiednio 594 osób w 2003 r. co stanowi 10,24% ludno

9,30%, w 2005 r. również 9,30% zamieszkałej ludno

osób co stanowi 9,67% ludności, zaś w 2007 r. liczba bezrobotnych spadła do 465

ści zamieszkującej gminę. Wielkości te nie okre

 jedynie charakter informacyjny. Graficznie obrazuje to poniższy wykres. 

2004 2005 2006

255 273 277

275 256 268
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ycia społeczno-gospodarczego 

ci do pracy), 

zarejestrowanych w Powiatowym 

 

cym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie Sawin. Wykres 16 

w Gminie Sawin. Liczba bezrobotnych 

Pracy w Chełmie w 2003 roku wynosiła 594 osoby a w 2007 

nych, ale wciąż stanowią oni 

7 w Gminie Sawin liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła odpowiednio 594 osób w 2003 r. co stanowi 10,24% ludności, 

 9,30% zamieszkałej ludności tj. 529 osób,  

czba bezrobotnych spadła do 465osób 

ci te nie określają stopy bezrobocia, 

2007

206

259
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WYKRES 17. Procentowy 

Źródło: Powiatowy Urz

Z danych Powiatowego Urzę

na terenie Gminy Sawin są osoby młode, w wieku od 25 do 34 lat, stanowi

zarejestrowanych. Z uwagi na poziom wykształcenia najwi

posiadające wykształcenie gimnazjalne i poni

wyższych (24 osoby).   
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rocentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszka
Gminy Sawin w latach 2003-2007. 

ródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 

 

Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie wynika, że największą grup

 osoby młode, w wieku od 25 do 34 lat, stanowi

Z uwagi na poziom wykształcenia największą grupą wśród bezrobotnyc

ce wykształcenie gimnazjalne i poniżej (184 osoby), a najmniejsz

2003 2004 2005 2006
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WYKRES 18. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według wieku (stan na 31.12.2006

Źródło: Powiatowy 

 

WYKRES 19. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według poziomu wykształcenia

Źródło: Powiatowy Urz
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Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według wieku (stan na 31.12.2006

ródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 
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 (stan na 31.12.2006 r.) 

ródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 

liczba osób bezrobotnych 

105

161

92

76

27

4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

liczba osób bezrobotnych

184

150

50

policealne i średnie zawodowe 137

24

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

77 

Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według wieku (stan na 31.12.2006 r.) 
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 4.1.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PATOLOGIE  SPOŁECZNE  

 

 Na terenie gminy nie stwierdza się wysokiego poziomu przestępczości. Działania prewencyjne 

oraz zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego prowadzi Posterunek Policji w Sawinie. 

 Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w miejscowościach Sawin, Łowcza, Bukowa Mała i Krobonosz, które dodatkowo jako organizacje 

społeczne włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnych. 

 Problemy wychowawcze z dziećmi wynikają głównie z braku należytej opieki i nadzoru ze strony 

rodziców nad dziećmi. Przypadki te pojawiają się przede wszystkim w rodzinach, w których stwierdza się 

problemy alkoholowe. Problemy wychowawcze przejawiają się głównie w problemach w nauce, 

kontaktem z papierosami i alkoholem oraz wulgarnym sposobem wyrażania się oraz nieliczne konflikty  

z prawem wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Według informacji uzyskanych ze 

szkół najczęściej występujące problemy z dziećmi to problemy w nauce.  

 Wśród uczniów gimnazjum zaobserwowano występowanie agresji i przemocy wśród młodzieży. 

Najczęstszymi występującymi przejawami przemocy stosowanej wśród uczniów względem rówieśników 

są:  przezywanie, wyśmiewanie, bicie i kopanie, obgadywanie, grożenie i zastraszanie, izolowanie  

w klasie lub innych pomieszczeniach, okradanie. Najczęściej przemoc stosują uczniowie klas pierwszych 

gimnazjum. Szkoły na bieżąco starają się rozwiązywać problemy pojawiającej się przemocy w szkołach 

oraz stosują różnego rodzaju środki zapobiegawcze, między innymi takie jak: rozmowy z rodzicami 

i uczniami, pogadanki z wychowawcami, policjantami z temat agresji, zajęcia integracyjne. 

 Według informacji otrzymanej z Sądu Rejonowego w Chełmie opieką/nadzorem kuratora objętych 

jest 8 dzieci do 18 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Sawin. 

Kwestią rozwiązywania problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działająca od lutego 1997 r. Realizuje ona  Gminny Program  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest przyjmowany corocznie  uchwałą Rady Gminy 

Sawin. 

 Alkohol jest przyczyną wielu różnorodnych problemów społecznych i zdrowotnych. Problemy 

społeczne spowodowane alkoholem mogą dotyczyć: 

- pijącej jednostki (bezrobocie, zaburzenia rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej 

nastolatków), 

- życia rodzinnego (demoralizacja, przemoc, rozkład rodziny, zaburzenia emocjonalne, 

psychosomatyczne u dzieci), 

- zaburzenia psychofizycznego rozwoju pijącej młodzieży. 
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 Na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sawinie na 

terenie gminy szacunkowa liczba osób z problemem alkoholowym wynosi: 

- liczba osób uzależnionych od alkoholu – 124, 

- dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)  – 300, 

- dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików – 110, 

- osoby pijące szkodliwie – 105, 

- ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym – 360. 

 Ze środków budżetu Gminy Sawin na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na: 

� realizację programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień od 

alkoholu i narkotyków, oraz zagrożenia zarażeniem wirusem HIV połączonych z pokazem udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, 

� prowadzenie zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie, 

� dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych, 

� organizację festynów wiejskich, 

� zakup nagród na konkursy i imprezy promujące trzeźwy styl życia, 

� zakup ulotek i broszur dotyczących uzależnień, 

� udział w szkoleniach, 

� wydanie opinii lekarskiej przez lekarza biegłego i psychologa w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, 

� prowadzenie punktu konsultacyjnego, zatrudnianie psychologów. 

  

TABELA 31. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Sawinie w latach 2003-2007. 

Rodzaj działań 2003 2004 2005 2006 2007 

Przeprowadzone programy i spektakle 
profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży 

4 4 6 6 6 

Rozmowy z osobami uzależnionymi  
i współuzależnionymi 

19 44 40 36 36 

Zlecenie badań w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu 

4 1 5 7 10 

Skierowane wnioski do Sądu Rejonowego  
o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego 

4 1 2 7 8 

Pomoc dla rodzin udzielona przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

15 14 9 8 7 

Interwencje domowe przeprowadzone przez 
Posterunek Policji 

- 5 79 28 12 

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sawinie. 
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Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

szereg akcji przeciwko przemocy w rodzinie spowodowało, że coraz więcej rodzin z problemem 

alkoholowym oraz występowaniem przemocy ujawnia się, szuka pomocy, zgłasza problem. Poprzez 

większą świadomość społeczną ofiary przemocy oraz osoby współuzależnione od alkoholu podejmują 

działania, mające na celu wyjście z trudnej sytuacji rodzinnej. Dlatego też zauważa się wzrost zgłoszeń  

o przypadkach stosowania przemocy w rodzinie.  

 Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że problem narkomanii nie występuje. 

Jednak placówki oświatowe, Posterunek Policji, GKRPA i parafie podejmują profilaktykę wśród 

młodzieży i rodziców poprzez działania takie jak: pogadanki, spektakle. 
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4.2. KATALOG ZIDENTYFIKOWANYCH 

SPOŁECZNYCH W GMINIE

 

 Na spotkaniu w dniu 24 czerwca 2008 roku odbyły si

problemów oraz zasobów społecznych w Gminie Sawin. W spotkaniu tym wzi

 Zajęcia rozpoczęły sie od przywitania uczestników oraz podsumowania wcze

na temat aktualizacji strategii. Osoby bior

związane z działaniami na rzecz gminy oraz jej mieszka

problemów społecznych, jakie zdaniem osób bior

terenie Gminy Sawin. Uczestnicy przedstawili swoje wizje problemów społecznych, które zostały 

pogrupowane i przedstawia je poniż

DZIECI 

I MŁODZIEŻ 

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 

ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W GMINIE  PODCZAS WARSZTATÓW

Na spotkaniu w dniu 24 czerwca 2008 roku odbyły się warsztaty z moderatorem,

problemów oraz zasobów społecznych w Gminie Sawin. W spotkaniu tym wzięło udział 43 osób.

ły sie od przywitania uczestników oraz podsumowania wcze

na temat aktualizacji strategii. Osoby biorące udział w spotkaniu zaprezentowały swoje do

zane z działaniami na rzecz gminy oraz jej mieszkańców. Następnie rozpocz

problemów społecznych, jakie zdaniem osób biorących udział w spotkaniu najbardziej s

iny Sawin. Uczestnicy przedstawili swoje wizje problemów społecznych, które zostały 

ższy schemat. 

• ograniczone możlwości rozwoju dzieci i 

młodzieży,

• brak miejsc pracy dla młodzieży uczącej się, 

• uzależnienia,

• niewystarczajaca aktywność młodzieży,

• wanadalizm,

• niewystarczająca propozycja spędzenia 

czasu wolnego,

• niski poziom rozwoju duchowego,

• brak placów zabaw dla dzieci,

• brak wspólpracy szkół , brak wymian 

miedzynarodowych
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PROBLEMÓW 

PODCZAS WARSZTATÓW  
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ły sie od przywitania uczestników oraz podsumowania wcześniejszych spotkań 

spotkaniu zaprezentowały swoje doświadczenia 

pnie rozpoczęła sie dyskusja wokół 

cych udział w spotkaniu najbardziej są dominujące na 

iny Sawin. Uczestnicy przedstawili swoje wizje problemów społecznych, które zostały 

 

 

ograniczone możlwości rozwoju dzieci i 

brak miejsc pracy dla młodzieży uczącej się, 

niewystarczajaca aktywność młodzieży,

niewystarczająca propozycja spędzenia 

niski poziom rozwoju duchowego,

brak placów zabaw dla dzieci,

brak wspólpracy szkół , brak wymian 
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RODZINY 

KULTURA, SPORT
I OŚWIATA 
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• niewystarczający poziom integracji rodzin,

• alkoholizm,

• konflikty rodzinne,

• problemy wychowawcze,

• zanikające więzi rodzinne,

• mała liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedzkolnym,

• niewystarczająca liczba imprez 

integracyjnych bezalkoholowych

• niewystarczająca oferta w zakresie sportu 

i kultury,

• niski poziom swiadmości dotyczący 

potrzeby kztałcenia,

• brak świadomości prozdrowotnej rodzin,

• niski poziom potrzeb kulturalnych 

mieszkanców,

• niewystarczajaca baza kulturalna i 

sportowa,

• ograniczony dostęp do kultury i obiektów 

sportowych, niski poziom wykorzystania 

zaplecza sportowego szkół, 

• brak wzorców osobowych,

• brak świadomości o zagrożeniach 

płynących z Internetu
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niewystarczający poziom integracji rodzin,

mała liczba dzieci objętych wychowaniem 

niewystarczająca liczba imprez 

integracyjnych bezalkoholowych

niewystarczająca oferta w zakresie sportu 

niski poziom swiadmości dotyczący 

brak świadomości prozdrowotnej rodzin,

niski poziom potrzeb kulturalnych 

niewystarczajaca baza kulturalna i 

ograniczony dostęp do kultury i obiektów 

sportowych, niski poziom wykorzystania 

zaplecza sportowego szkół, 

brak świadomości o zagrożeniach 
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SENIORZY I OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 
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NIEPEŁNOSPRAWNE 

• niska aktywnośc społeczna i zawodowa,

• izolacja i marginalizacja społeczna osób 

starszych i niepełnosprawnych,

• ograniczony dostęp do rozwoju 

intelektualnego i twórczego,

• brak punktu informacji administarcyjno 

prawnej,

• niewystarczająca ilość imprez kulturalno 

oświatowych,

• niewystarczajaca ilość usług opiekuńczych,

• ograniczony dostęp do rehabilitacji,

• brak miejsca spotkań osób starszych i 

niepełnosprawnych

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

• niski poziom aktywności społecznej 

mieszkanców gminy,

• niewystarczająca wiedza na temat 

możliwości pozyskiwania środków,

• brak bazy lokalowej i sprzętu,

• brak wsparcia prawno -
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niska aktywnośc społeczna i zawodowa,

izolacja i marginalizacja społeczna osób 

starszych i niepełnosprawnych,

ograniczony dostęp do rozwoju 

intelektualnego i twórczego,

brak punktu informacji administarcyjno -

niewystarczająca ilość imprez kulturalno -

niewystarczajaca ilość usług opiekuńczych,

ograniczony dostęp do rehabilitacji,

brak miejsca spotkań osób starszych i 

niski poziom aktywności społecznej 

niewystarczająca wiedza na temat 

możliwości pozyskiwania środków,

brak bazy lokalowej i sprzętu,

admnistarcyjnego
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5. KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY 

 

5.1. ANALIZA SWOT 

 

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca do badania 

otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Gmina Sawin ma ograniczony wpływ na kształtowanie się 

procesów społeczno-prawnych będących w jej otoczeniu. Może jednak w sposób aktywny 

wykorzystywać szanse oraz unikać zagrożeń płynących z otoczenia. 

Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki 

wpływające dzielimy na: 

� wewnętrzne pozytywne – mocne strony, 

� wewnętrzne negatywne – słabe strony, 

� zewnętrzne pozytywne – szanse, 

� zewnętrzne negatywne – zagrożenia. 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości gminy  

w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie strategii, 

słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym 

rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla polityki społecznej. 

Poniżej znajduje się  analizę SWOT sfery społecznej Gminy Sawin. 

 

 
SFERA SPOŁECZNA  

 
 

MOCNE STRONY 
 

 
SŁABE STRONY 

� Potencjał kadr działających w obszarze 
pomocy społecznej, 

� Dostępność profesjonalnej pomocy dla 
osób uzależnionych i ich rodzin, 

� Dobrze zdiagnozowane wybrane obszary 
problemów społecznych, 

� Dobrze rozwinięta i wyposażona sieć szkół 
podstawowych i gimnazjum,  

� Szeroka oferta programów 
profilaktycznych w placówkach 
oświatowych, 
 

� Brak spójnego systemu informacji i rozwiązywania 
problemów społecznych, 

� Niewystarczająca liczb grup samopomocowych 
wspierających rozwiązywanie problemów 
społecznych, słabo rozwinięta sieć poradnictwa 
specjalistycznego, 

� Niewystarczające środki finansowe na realizację 
działań pomocowych i profilaktycznych. 

�  Brak systemowych i zintegrowanych rozwiązań  
w zakresie wspomagania działań profilaktycznych  
i poradnictwa specjalistycznego w sferze pomocy 
społecznej. 
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� Doświadczenie w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, 

� Prężnie działające organizacje 
pozarządowe, 

�  

� Brak systemowych rozwiązań dla osób dotkniętych 
przemocą domową i zagrożonych marginalizacją. 

� Niewystarczająca partycypacja obywateli  
w rozwiązywaniu problemów istotnych dla 
społeczności lokalnej. 

� Ubóstwo mieszkańców miasta powodujące 
nierówne szanse rozwoju dzieci i młodzieży. 

� Niewystarczająca liczba ofert kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, zapewniająca osobom 
z grup szczególnego ryzyka dostępność do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

� Niewystarczające doświadczenie w opracowywaniu 
projektów do unijnych funduszy strukturalnych. 

 
SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

 
� Wdrażanie założeń europejskiej polityki 

społecznej, 
� Możliwość pozyskiwania funduszy  

z różnych źródeł przez instytucje  
i organizacje pozarządowe działające  
w obszarze pomocy społecznej. 

� Rosnąca świadomość społeczna  
i mobilizacja społeczna przejawiająca się  
w artykułowaniu potrzeb i aktywności. 

� Wzrost poziomu i możliwości 
wykształcenia społeczeństwa. 

� Wykorzystanie możliwości współpracy  
i nawiązania partnerstwa z innymi 
organizacjami społecznymi  
i pozarządowymi, 

� Korzystne regulacje prawne 
uwzględniające organizacje pozarządowe, 
jako partnera administracji publicznej  
w zakresie realizacji zadań pomocy 
społecznej, 

� Możliwość pozyskiwania kapitałów 
zewnętrznych dla aktywizacji gospodarczej 
gminy  i zmniejszania poziomu i skali 
ubóstwa. 

� Niewystarczający wzrost gospodarczy oraz 
restrukturyzacja wybranych sektorów gospodarki, 
powodujące zwiększanie się liczby beneficjentów 
pomocy społecznej i rozszerzanie skali ubóstwa, 

� Liberalizacja polityki społeczno-ekonomicznej 
państwa powodująca zmniejszanie środków 
finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej, 

� Wzrost poziomu bezrobocia i utrwalanie się 
obszarów bezrobocia długotrwałego. 

� Postępujący proces ubożenia mieszańców  
i zmniejszanie się poziomu aktywności zawodowej. 

� Pogłębiające się zróżnicowanie społeczno-
ekonomiczne pomiędzy grupami społecznymi. 

� Utrzymywanie się wysokiego poziomu 
dysfunkcjonalności rodziny, 

�  Wzrost występowania patologii społecznych. 
� Niestabilność uregulowań prawnych, złożone 

procedury prawne, 
� Utrwalanie się negatywnych wzorców zachowań 

społecznych, 
� Brak perspektyw intensywnego rozwoju 

nieefektywnej gospodarki lokalnej, 
� Migracje zarobkowe do większych miast i poza 

granice kraju, 
� Brak efektywnych rozwiązań ustawowych  

w zakresie zwalczania bezrobocia i rozwoju rynku 
pracy. 
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5.2. Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu  
w tym zakresie 

 
 Zaangażowanie społeczności w działania na rzecz integracji społecznej w Gminie Sawin jest 

niskim poziomie. W kwestii zrzeszania się społeczności w grupy formalne i nieformalne działające na 

rzecz społeczności gmina nie może pochwalić się dużą liczbą organizacji i grup nieformalnych. Na 

terenie gminy zarejestrowane są tylko 2 stowarzyszenia, które nie posiadają statusu organizacji pożytku 

publicznego. Grup nieformalnych jest więcej, a należą do nich: Szkole Koło Caritasu, zespół ludowy 

„Wrzos”, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Rodziców działające przy szkołach, Rady Sołeckie. 

 Uczestnicy spotkania warsztatowego oceniając poziom integracji społecznej najczęściej 

wskazywali stan na poziomie 3. Jest jednoznaczne z tym, że na terenie gminy występują słabe więzi 

miedzy mieszkańcami, występują nieliczne przejawy wzajemnej pomocy i wspólnych działań. 

 

TABELA 32. Poziom integracji społecznej w Gminie Sawin. 

Więzi 
pomiędzy 

mieszkańcami 
są luźne, 

społeczność 
charakteryzuje 
wysoki poziom 

obojętności 
społecznej 

Mieszkańcy  
w małym stopniu 
identyfikuj ą się 
ze społecznością  
i jej sprawami, 

brak 
zaangażowania 

społecznego 
mieszkańców 

Występują słabe 
więzi miedzy 

mieszkańcami, 
występują 
nieliczne 
przejawy 

wzajemnej 
pomocy  

i wspólnych 
działań 

Występują 
pozytywne 

więzi 
pomiędzy 

mieszkańcami, 
podejmowane 

są wspólne 
działania  

w zakresie 
spraw 

społecznych 

Występują  
liczne przejawy 
samopomocy, 
społeczność 

jest 
zintegrowana, 
mieszkańcy 

identyfikuj ą się 
ze 

społecznością 

Społeczność jest 
mocno 

zintegrowana, 
współdziała ze 

sobą, występują 
bardzo częste 

wspólne działania, 
mieszkańcy mocno 
identyfikuj ą się ze 

społecznością 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Poziom integracji społecznej  
3,00 

 

Podczas oceny obecnego stanu integracji społecznej liderzy wskazali również pożądany stan w tej 

kwestii. Średnia oceny pożądanego poziomu integracji społecznej wyniosła 5,00. Uczestnicy warsztatu 

chcieliby aby wśród mieszkańców Gminy Sawin występowały przejawy samopomocy, społeczność 

byłaby zintegrowana, mieszkańcy identyfikowaliby się ze społecznością. 
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III. KIERUNKI ROZWOJU  

GMINY SAWIN 

 

 

 1. WIZJA ROZWOJU GMINY 

  

 Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć za 7 lat mieszkańcy 

– uczestnicy procesu planowania. Wizja określa bardzo ogólnie, dlaczego działamy, do czego dążymy, 

jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli podejmiemy działania strategiczne. 

 W Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008-2015 wizję rozwoju gminy 

sformułowano w następujący sposób: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  Wizja rozwoju społecznego Gminy Sawin jest spójna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy 

Sawin, która zakłada zrównoważany rozwój społeczny i gospodarczy z wykorzystaniem naturalnego 

potencjału społecznego i przyrodniczego gminy. Zakłada aktywizację gospodarczą, społeczną oraz 

poprawę warunków życia mieszkańców gminy. 

 

 
Dążymy do tego, 

 żeby być, bezpieczną, aktywną, estetyczną, 
ekologiczną Gminą, kultywuj ącą tradycje, 

dbającą o rozwój duchowy.  
Szczęśliwi i przedsiębiorczy mieszkańcy, 
którzy mają dostęp do kultury, sportu, 

rekreacji i informacji, zapewniaj ący wysoką 
jakość życia wszystkim grupom społecznym. 
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Dążymy do tego, żeby być, bezpieczną, aktywną, estetyczną, ekologiczną Gminą, kultywującą tradycje, 
dbającą o rozwój duchowy. Szczęśliwi i przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy mają dostęp do kultury, 

sportu, rekreacji i informacji, zapewniający wysoką jakość życia wszystkim grupom społecznym.

CEL GŁÓWNY I: 
Stwarzanie  możliwości 

rozwoju

1.1. stwarzanie możliwości 

podjęcia pracy i 

wolonatariatu dla 

młodzieży

1.2. przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

ograniczenie wandalizmu

1.3. aktywne 

działania wśród 

młodzieży

1.4. urozmaicenie i 

róznorodność imprez 

kulturalnych i 

sportowych

1.5. motywacja do 

rozwoju 

duchowego

1.6. tworzenie 

placów zabaw dla 

dzieci i miejsc 

rozrywki

1.7. wspólpraca 

szkół, wymainy 

międzynarodowe

CEL GŁÓWNY II: 
Integracja rodzin

2.1. aktywizacja 

społeczna

2.2. wszechstronne 

wsparcie rodzin

2.3. powrót do 

tradycji rodzinnych

2.4. poprawa 

stosunków 

rodzinnych

2.5. wsparcie w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom

2.6. ograniczenie 

obszaru wykluczenia 

społecznego

STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020

WIZJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMINY SAWIN: 

Dążymy do tego, żeby być, bezpieczną, aktywną, estetyczną, ekologiczną Gminą, kultywującą tradycje, 
dbającą o rozwój duchowy. Szczęśliwi i przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy mają dostęp do kultury, 

sportu, rekreacji i informacji, zapewniający wysoką jakość życia wszystkim grupom społecznym.

2.2. wszechstronne 

2.5. wsparcie w zakresie 

obszaru wykluczenia 

CEL GŁÓWNY III: 
Uaktywnienie społeczeństwa, 

ich zainteresowań kulturą i 

sztuką 

3.1. propagowanie aktywności 

społecznej, kulturalnej i 

sportowej oraz umożliwienie 

dostępu do bazy kulturalnej i 

sportowej

3.2. integracja grup 

społecznych  i kreowanie 

pozytywnych wzorów 

zachowań

3.3. propagowanie 

edukacji przez całe życie

3.4. propagowanie 

działań 

profilaktycznych

CEL GŁÓWNY IV:  
Podwyższenie aktywnośći 

społecznej i zawodowej seniorów i 

osób niepełnosprawnych

4.1. zwiekszenie dostepności do 

rozwoju intelektualnego i 

twórczego oraz kultury i oświaty

4.2. podwyższenie aktywności 

społecznej osoób starszych

4.3. zapewnienie pomocy ludziom 

starszym i potrzebujacym w   

zakresie socjalnym, prawnym, 

administarcyjnym

4.4. ułatwienie dostępu do 

rehabilitacji i usług zdrowotnych 

oraz prowadzenie działań 

profilaktycznych i ograniczania 

skutków 

2020 

 

Dążymy do tego, żeby być, bezpieczną, aktywną, estetyczną, ekologiczną Gminą, kultywującą tradycje, 
dbającą o rozwój duchowy. Szczęśliwi i przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy mają dostęp do kultury, 

CEL GŁOWNY V: 
Społeczeństwo 

obywatelskie

5.1. stworzenie warunków i 

ułatwienie funkcjonowania 

organizacjom pozarządowym i 

wspieranie przedsiębiorczości

5.2. wyszukiwanie osób aktywnych 

mogacych pracować w ramach 

wolonatariatu i NGO

5.3. podniesienie poziomu wiedzy 

na temat projektów

5.4. propagowanie zachowań 

proekologicznych i dbania o 

estetykę otoczenia
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2. CELE ROZWOJU GMINY

 

2.1.  CELE GŁÓWNE 

Przedstawiony plan operacyjny jest wynikiem wspólnych prac członków zespołu roboczego oraz 

grupy liderów lokalnych uczestnicz

społeczną gminy, sformułowali priorytety rozwoju gminnej polityki sp

operacyjnych niniejszej Strategii.  

W wyniku prac warsztatowych i analiz strategicznych wyodr

 

•W ramach powyższego

potencjału drzemiącego w

i aktywnego spędzania czasu

wśród młodzieży, zmniejszenie

i innych używek oraz zwiększenie

CEL I : Stwarzanie możliwości rozwoju

•W ramach celu realizowane

które w dłuższej perspektywie

zagrożonych marginalizacja

zwiększą dostępność do

społecznego i pobudzi proces

CEL II: Integracja rodzin

•W ramach celu realizowane

oraz animowanie działań kulturalnych

postaw młodego pokolenia

kulturalnym w miejscowościach

mieszkańcami.

CEL III:  Uaktywnienie społeczeństwa, ich zainteresowania kulturą i sportem

•W ramach celu realizowane

starszym i niepełnosprawnym

niezależnego życia w ich dotychczasowym

umożliwienie korzystania

objęte zostaną pomocą w

osób w życiu społecznym,

wiekowych.

CEL IV: Podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej seniorów i osób 
niepełnosprawnych

•W ramach celu będą realizowane

i ukazanie możliwości dokonywania

zewnętrznych co w dłuższej

mieszkańców. Spowoduje

poziom życia społecznego

CEL V: Społeczeństwo obywatelskie

TRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 

2. CELE ROZWOJU GMINY  

2.1.  CELE GŁÓWNE  I  SPOSOBY ICH OSIĄGANIA 

Przedstawiony plan operacyjny jest wynikiem wspólnych prac członków zespołu roboczego oraz 

grupy liderów lokalnych uczestniczących w warsztatach, którzy analizowali strategicznie polityk

 gminy, sformułowali priorytety rozwoju gminnej polityki społecznej oraz zało

W wyniku prac warsztatowych i analiz strategicznych wyodrębniono nastę

 

 

celu będą realizowane działania zorientowane na wykorzystywanie

w młodym pokoleniu z terenu gminy oraz propagowanie pożytecznego

czasu wolnego. Wpłynie to na zmniejszenie zachowań patologicznych

zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży wcześnie inicjujących spożywanie

zwiększenie integracji.

Stwarzanie możliwości rozwoju

realizowane będą działania skierowane na propagowanie wartości

perspektywie czasu powinny doprowadzić do zmniejszenia

marginalizacja społeczną. Spowodują one poprawę stosunków wewnątrzrodzinnych,

do specjalistycznego wsparcia oraz ograniczy obszary

proces integracji.

: Integracja rodzin

realizowane będą działania zorientowane na pobudzenie aktywności

kulturalnych i edukacyjnych co będzie miało pozytywny wpływ

pokolenia. Spowodują one również zwiększenie udziału mieszkańców

miejscowościach na terenie gminy oraz zwiększenie integracji

Uaktywnienie społeczeństwa, ich zainteresowania kulturą i sportem

realizowane będą działania zorientowane na umożliwienie i zapewnienie

niepełnosprawnym integracji ze środowiskiem lokalnym oraz pomoc w

dotychczasowym środowisku, poprzez zapewnienie im dziennej

ze wsparcia specjalistów. W efekcie osoby starsze i niepełnosprawne

formie usług opiekuńczych. Tym samym zwiększy się uczestnictwo

społecznym, a co za tym idzie integracja pomiędzy mieszkańcami z

Podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej seniorów i osób 

realizowane działania skierowane na zmianę postaw lokalnej

dokonywania zamierzonych zmian poprzez pozyskiwanie

dłuższej perspektywie czasu powinno doprowadzić do większej

to zwiększenie poczucia odpowiedzialności u mieszkańców

i kulturalnego.

Społeczeństwo obywatelskie

TRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

 

Przedstawiony plan operacyjny jest wynikiem wspólnych prac członków zespołu roboczego oraz 

cych w warsztatach, którzy analizowali strategicznie politykę 

ołecznej oraz założenia planów 

następujące cele główne: 

 

wykorzystywanie

pożytecznego

patologicznych

spożywanie alkoholu

wartości rodzinnych,

liczby osób

wewnątrzrodzinnych,

wykluczenia

aktywności społecznej

wpływ na zmianę

mieszkańców w życiu

integracji pomiędzy

Uaktywnienie społeczeństwa, ich zainteresowania kulturą i sportem

zapewnienie ludziom

prowadzeniu

dziennej opieki,

niepełnosprawne

uczestnictwo tych

różnych grup

Podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej seniorów i osób 

lokalnej społeczności

pozyskiwanie funduszy

większej aktywności

mieszkańców gminy za
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 2.2.  CELE SZCZEGÓŁOWE,  KIERUNKI DZIAŁA Ń I WSKAŻNIKI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁA Ń: 

• Utworzenie  Biura Kariery – zorganizowanie pomieszczenia pod biuro, zatrudnienie doradcy, stworzenie strony 

internetowej, organizowanie pogadanek profilaktycznych z psychologiem, konsultacji indywidualnych – infolinia, 

zajęć tematycznych/ wyjazdów, spotkań integracyjnych. 

• Utworzenie Centrum Wolontariatu – upowszechnianie wolontariatu. 

• Realizacja projektóow wymiany szkół – partnerstwa, organizowanie wspólnych akcji, nawiązanie współpracy  

z placówkami z różnych krajów, organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

• Utworzenie Centrum rekreacyjno-rozrywkowego: budowa nowych placów zabaw, dyskoteki, 

unowocześnienie imprez stałych, włączenie młodzieży w organizację imprez, nauki prowadzone przez księży. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ WW. CELU: 

Urząd Gminy w Sawinie, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe. 

 

 

CEL GŁÓWNY I: 

STWARZANIE MO ŻLIWO ŚCI ROZWOJU 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.1. Stwarzanie możliwości podjęcia pracy i wolontariatu dla młodzieży. 

1.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom (działania profilaktyczne) i 
ograniczanie wandalizmu. 

1.3. Aktywne działania wśród młodzieży. 

1.4. Urozmaicenie i różnorodność imprez kulturalnych i sportowych. 

1.5. Motywacja do rozwoju duchowego. 

1.6. Tworzenie placów zabaw dla dzieci i miejsc rozrywki. 

1.7. Współpraca szkół, wymiany międzynarodowe. 
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TABELA 33. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego I. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  2009 ROK 

1. Biuro Kariery 
 

1 szt. 

2. Centrum Wolontariatu 
 

1 szt. 

3. Centrum rekreacyjno – rozrywkowe 
 

1 szt. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

  2009 ROK 

1. Ilość osób korzystających ze 
wsparcia biura karier 
 

30 osób 

2. Ilość wolontariuszy 
 

10 osób 

3. Ilość osób biorąca udział w 
zorganizowanych spotkaniach, 
imprezach 
 

min. 30 osób 
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KIERUNKI DZIAŁA Ń: 

• Pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji wsparcie psychologiczne, prawne i finansowe. 

• Aktywizacja  twórców ludowych,  integracja międzypokoleniowa. 

• Utworzenie klubu aktywizacji osób uzależnionych i współuzależnionych. 

• Utworzenie Klubu Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej, 

- poprawa bazy lokalowej instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- tworzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi w okresie np. wakacji. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ WW. CELU: 

Urząd Gminy w Sawinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie, organizacje pozarządowe. 

 

 

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY II: 

INTEGRACJA RODZIN 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

2.1.  Aktywizacja społeczna. 

2.2.  Wszechstronne wsparcie rodzin. 

2.3.  Powrót do tradycji rodzinnych. 

2.4.  Poprawa stosunków rodzinnych. 

2.5. Wsparcie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 

2.6. Ograniczenie obszaru wykluczenia społecznego. 
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TABELA 34. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego II. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  2009 ROK 

1. Centrum integracji społecznej 
 

1 szt. 

2. Spółdzielnia socjalna 
 

1 szt. 

3. Klub aktywizacji osób uzależnionych 
 

1 szt. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

  2009 ROK 

1. Ilość osób korzystających ze 
wsparcia klubu integracji społecznej 
 

10 osób 

2. Zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w spółdzielni 
socjalnej 
 

3 osoby 

3. Objęcie wsparciem specjalistycznym 
osób uzależnionych  
i współuzależnionych 
 

10 osób 
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KIERUNKI DZIAŁA Ń:  

• Organizacja zajęć sportowych turniejów piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa. 

• Organizacja kółek zainteresowań: malarstwo i sztuka, taniec towarzyski, fotograficzne, tematyczne np. 

matematyczne, językowe, przyrodnicze itp. 

• Organizowanie rodzinnych i międzypokoleniowych turniejów i kółek zainteresowań:- spotkania pokoleń, 

wspólne działania w profilaktyce: rodzinne sprzątanie świata, selekcja śmieci itp. ,uniwersytet dla osób 

starszych. 

• Utworzenie punktu integracji społecznej: - spotkania różnych grup społecznych, zabawy 

międzypokoleniowe, spotkania wigilijne itp. 

• Organizacja kursów tj. rękodzieła ludowego, kursy podnoszące poziom wykształcenia lub kwalifikacji np. 

komputerowy, księgowości itp. kursy pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania. 

• Działania profilaktyczne o charakterze: 

-  ekologicznym: działania na rzecz środowiska, likwidacja dzikich wysypisk, selekcja śmieci, 

- zdrowotnym: ścieżki rowerowe i przyrodnicze, 

- edukacyjnym: prelekcje, wystawy, konkursy, zabawy, spotkania. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ WW. CELU: 

Urząd Gminy w Sawinie, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, Szkoły, organizacje pozarządowe. 

CEL GŁÓWNY III : 

UAKTYWNIENIE SPOŁECZE ŃSTWA, ICH 
ZAINTERESOWA Ń KULTUR Ą I SPORTEM 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

3.1.Propagowanie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej 

oraz umożliwienie dostępu do bazy kulturalnej i sportowej. 

3.2.Integracja grup społecznych i kreowanie pozytywnych 

wzorców zachowań. 

3.3.Propagowanie edukacji przez całe życie i stwarzanie 

warunków do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. 

3.4.Propagowanie działań profilaktycznych. 
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TABELA 35. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego III. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  2009 ROK 

1. Klub sportowy 
 

1 szt. 

2. Warsztaty międzypokoleniowe – 
przekazywanie tradycji regionalnych 
i rodzinnych . 
 

3 szt. 

3. Punkt integracji społecznej. 
 

1 szt. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

  2009 ROK 

1. Ilość osób biorących udział w życiu 
 i wydarzeniach kulturalnych. 
 

30 osób 

2. Objęcie wsparciem specjalistycznym 
mieszkańców - umożliwienie 
korzystania z pomocy punktu 
integracji społecznej. 
 

15 osób 

3. Ilość osób biorących udział  
w działaniach profilaktycznych. 
 

100 osób 
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KIERUNKI DZIAŁANIA: 

• Utworzenie Uniwersytetu III wieku - odczyty, wystawy, wycieczki, kluby dyskusyjne. 

• Utworzenie Klubu Seniora - świadczenie usług opiekuńczych dziennych w miejscu zamieszkania i 

specjalistycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina 

i teatru,  zabawy sylwestrowe, choinki, wigilie dla osób starszych. 

• Utworzenie punktu informacyjno – doradczego: ulotki, ogłoszenia, strona internetowa.  Promocja 

wolontariatu jako formy pomocy bliźnim zwłaszcza w stosunku do osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

• Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji: zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów, profilaktyka 

zdrowotna dla osób starszych, bezpłatne badania profilaktyczne, organizowanie białych niedziel. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE DO REALIZACJI WW. CELU: 

Urząd Gminy w Sawinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie, Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie, organizacje 

pozarządowe. 

 

CEL GŁÓWNY IV : 

PODWYŻSZENIE AKTYWNO ŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 

SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

CELE SZCZEGÓŁOW E: 

4.1. Zwiększenie dostępności do rozwoju intelektualnego i twórczego 

oraz kultury i o światy. 

4.2. Podwyższenie aktywności społecznej osób starszych  

i niepełnosprawnych poprzez motywowanie do działań na rzecz 

wspólnych przedsięwzięć i ograniczenie skutków samotności. 

4.3.  Zapewnienie pomocy ludziom starszym i potrzebującym  

w zakresie socjalnym, prawnym, administracyjnym, 

psychologicznym. Ułatwienie dostępu do informacji. 

4.4.  Ułatwienie dostępu do rehabilitacji i usług zdrowotnych oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych  i ograniczania skutków 
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TABELA 36. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego IV. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  2009 ROK 

1. Uniwersytet III wieku 
 

1 szt. 

2. Klub Seniora   
 

1 szt. 

3. Punkt informacyjny 
 

1 szt. 

4. Ośrodek Rehabilitacyjny 
 

1 szt. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

  2009 ROK 

1. Objęcie osób starszych pomocą   
 

20 osób 

2. Objęcie wsparciem osób starszych 
 

20 osób 

3. Ilość osób korzystających z punktu 
informacyjnego 
 

30 osób 

4. Objęcie opieką rehabilitacyjną osób 
starszych 
 

30 osób 
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KIERUNKI DZIAŁA Ń: 

• Utworzenie „Centrum” współdziałania partnerów poszczególnych środowisk. 

• Tworzenie partnerstwa celem rozwiązywania problemów społecznych - zlecanie zadań 

organizacjom pozarządowym przez samorządy. 

• Organizowanie szkoleń z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne. 

• Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi: wizyty studyjne, promowanie 

dobrych praktyk. 

• Organizowanie akcji proekologicznych i konkursów na estetyczne zagospodarowanie gospodarstw. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE DO REALIZACJI WW. CELU: 

Urząd Gminy w Sawinie, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe. 

 

 

 

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY V : 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 

CELE SZCZEGÓŁOW E: 

5.1. Stworzenie warunków i ułatwienie funkcjonowania 

organizacjom pozarządowym  i wspieranie przedsiębiorczości. 

5.2. Wyszukiwanie osób aktywnych mogących pracować w ramach 

wolontariatu i NGO, 

5.3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat projektów, 

pozyskiwania środków finansowych i skutecznego aplikowania 

o środki. 

5.4. Propagowanie zachowań proekologicznych i dbania o estetykę 

otoczenia. 
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TABELA 37. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego V. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  2009 ROK 

1. Centrum partnerstwa 
 

1 szt. 

2. Szkolenia 
 

1 cykl szkoleń 

3. Wyjazdy studyjne 
 

1 wyjazd 

4. Akcje i konkursy o tematyce 
proekologicznej 
 

1 szt. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

  2009 ROK 

1. Ilość podmiotów korzystających z 
centrum partnerstwa 
 

min. 5 

2. Ilość osób biorących udział w 
szkoleniach, wyjazdach studyjnych 
 

min. 10 

3. Ilość  zorganizowanych akcji i 
konkursów o charakterze 
proekologicznym 
 

2 szt. 
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IV. ZARZ ĄDZANIE REALIZACJ Ą  

STRATEGII GMINY 

 

 

 

1. FINANSOWANIE ZADA Ń 

 

Podstawową kwestią w zakresie wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 

finansowanie zaplanowanych działań. Głównym źródłem finansowania zadań będą środki budżetu gminy, 

niemniej jednak bez pozyskania środków pomocowych nie będzie możliwe pełne urzeczywistnienie 

zapisów strategii. 

Dlatego też pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów traktowane będzie  

w sposób priorytetowy. 

Zakłada sie, iż środki finansowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pochodzić będą  

z następujących źródeł: 

- Środków własnych pochodzących z budżetu gminy, 

- Środków przekazanych gminie z budżetu państwa, 

- Środków uzyskanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 

- Środków funduszy krajowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 

- Środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 
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2. SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJ Ą STRATEGII 
 
 

System zarządzania realizacją strategii określa organizację, zasady i sposoby wdrażania 

strategii i jej monitorowania. System ten jest bardzo ważnym  elementem planowania strategicznego  

i operacyjnego, który decyduje o powodzeniu i dynamice procesu realizacji strategii. Brak skutecznego 

systemu powoduje, że strategia staje się bardzo szybko dokumentem „martwym”, za  który nikt nie 

odpowiada i który nie podlega ocenie i aktualizacji. 

System zarządzania realizacją Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin składa się  

z  współpracujących ze sobą podmiotów zarządzających realizacją strategii: 

� Wójt  Gminy – odpowiedzialny za wdrażanie strategii oraz funkcjonowanie Zespołu Wdrożeniowego 

oraz Zespołu ds. Społecznych. 

� Zespół Wdrożeniowy – to kilkuosobowy zespół o charakterze operacyjnym powołany zarządzeniem 

Wójta Gminy Sawin Nr 79/08 z dnia 30.12.2008 r.  (skład zespołu w załączniku na str. 116) 

Zadaniem Zespołu jest koordynacja wdrażania strategii oraz stała weryfikacja  osiągania 

zaplanowanych wskaźników realizacji w skład Zespołu wchodzą : 

- Koordynator wdrażania strategii jako przewodniczący Zespołu – reprezentujący wójta, 

- Przedstawiciele  obszarów problemowych (edukacja, pomoc społeczna, kultura, sport, 

organizacje, zdrowie, bezpieczeństwo  – reprezentujący różne środowiska mieszkańców gminy) 

 

Zespołem Wdrożeniowym kieruje  Koordynator – do głównych zadań Koordynatora należy:   

- gromadzenie dokumentacji związanej ze strategią, zbieranie informacji określających postępy 

w realizacji strategii, 

- prowadzenie monitoringu realizacji strategii z wykorzystaniem systemu wskaźników, 

- współorganizuje spotkania Zespołu ds. Społecznych (d. zespół ds. programu ppwow-pis)  

(społeczny zespół liderów lokalnych różnych dziedzin), po każdym z zebrań opracowuje 

raport z realizacji strategii, który następnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcję 

informacyjną i promocyjną z wykorzystaniem strony internetowej gminy.    

- opracowuje i aktualizuje plany operacyjne (Plan Działania), 

- przedkłada plany operacyjne do zatwierdzenia przez Wójta, 

- opracowuje okresowe (roczne) sprawozdania z realizacji zadań strategii  
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Zespół ds. Społecznych  - grupa robocza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Sawin Nr 80/08  

z dnia 30.12.2008 r., funkcjonująca przy wójcie, jako ciało doradczo-opiniujące, której 

członkowie reprezentują różne środowiska społeczne mieszkańców gminy (skład zespołu  

w załączniku na stronie 102).  

- zadaniem Zespołu jest monitorowanie problemów i działań społecznych 

- ocena stopnia realizacji strategii 

- opiniowanie planów operacyjnych (Planów Działania) 

 

Spotkania monitorujące realizację strategii odbywają się dwa razy w roku. W ramach monitoringu 

dokonuje się, przeglądu celów i zadań strategicznych oraz postępów i trudności w realizacji strategii. 

Monitoring strategii prowadzi Zespół Wdrożeniowy, który przedstawia swoje wnioski na posiedzeniu  

Zespołu ds. Społecznych. Wnioski z monitoringu uwzględniane są podczas oceny i aktualizacji planów 

działania. 

System oceny i aktualizacji strategii zakłada możliwość wprowadzanie zmian w dokumencie 

strategicznym. Zmiany będą proponowane przez Zespół ds. Wdrażania, opiniowane przez Zespół ds. 

Społecznych  zatwierdzane przez Radę Gminy. 

System aktualizacji strategii 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych min. dwa razy w roku poddawana będzie 

przeglądowi: okresowemu oraz rocznemu.  

- Podczas przeglądu analizie poddany będzie proces realizacji celów: analiza działania/zadania, 

harmonogram realizacji oraz osiąganych wskaźników   

- W przypadku zaistnienie nowych okoliczności powodujących konieczność zmian w dokumencie, 

zapisy w strategii zostaną odpowiednio zaktualizowane i przedstawione Radzie Gminy do 

zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

 

103 
 

Etapy  systemu zarządzania realizacji strategii 

  

Etap I 1. Odpowiedzialny za wdrażanie strategii oraz dostosowanie wszystkich 

planów i programów do jej ustaleń jest Wójt. 

2. Rada Gminy przyjmuje w formie uchwały Strategię Integracji i Polityki 

Społecznej jako wyznacznik kierunków rozwoju społecznego. 

Etap II 1. Wójt powołuje kilkuosobowy Zespół ds. Wdrażania oraz wskazuje 

Koordynatora (zarządzenie)  

2. Wójt powołuje szerszy Zespół ds. Społecznych jako forum 

reprezentujące różne środowiska mieszkańców gminy. (zarządzenie) 

3. Na podstawie Strategii Wójt opracowuje we współpracy z Zespołem ds. 

Społecznych  roczny/kilkuletni Plan Działania zawierający projekty  

i zadania realizacyjne. Plan Działania określa również wielkość i źródło 

nakładów na poszczególne projekty z określeniem harmonogramu ich 

realizacji. 

 

Etap III Następuje realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie Działania 

projektów i zadań realizacyjnych 

 

Etap IV Zespól ds. Wdrażania i Koordynator dokonują okresowej kontroli realizacji 

projektów i zadań realizacyjnych w zakresie: 

- dotrzymania terminów realizacji 

- zgodności z budżetem 

- stopnia osiągania rezultatów 

 

Etap V   

 

Zespół ds. Wdrażania oraz Zespół ds. Społecznych dokonują rocznej oceny 

realizacji Planu Działania oraz planują działania na rok następny 
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Etap VI Na bazie przyjętych wskaźników monitorowania Koordynator Zespołu 

Wdrożeniowego przygotowuje corocznie raport z oceną stanu realizacji 

Strategii.  

 

Etap VII 1. Opracowany raport podlega zaopiniowaniu przez Zespól ds. 

Społecznych. Spotkania Zespołu ds. Społecznych odbywają się nie 

mniej niż dwa razy w roku.  

2. Zespół ds. Społecznych dokonuje przeglądu celów strategicznych, zadań 

wskaźników realizacji, zgłaszając ewentualne korekty oraz uczestniczy 

w opracowaniu Planu Działania 

 

Etap VIII Sprawozdanie z realizacji planu operacyjnego (Planu Działania) wraz  

z wnioskami i propozycjami działań korygujących Wójt przedkłada 

Radzie Gminy do końca pierwszego kwartału. 

 

Przyjmuje się następujące formy instytucjonalne zapewniające wdrażanie i monitoring Strategii 

Integracji i Polityki Społecznej: 

- nadzór nad sprawną realizacją Strategii sprawuje Wójt Gminy, 

- społeczny nadzór nad wdrażaniem strategii oraz opiniowanie działań społecznych zapewni Zespół ds. 

Społecznych (jako grupa liderów lokalnych, funkcjonująca w oparciu o Zarządzenie Wójta), 

- w celu zapewnienia sprawnego wdrażania powołany zostaje przez Wójta Zespół ds. Wdrażania  

z Koordynatorem 

- Wójt co najmniej jeden raz w roku zdaje Radzie  sprawozdanie z  realizacji Strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY SAWIN NA LATA 2008 -2020 

 

105 
 

 

V. ZAKO ŃCZENIE 

 

 

Realizacja Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej to wprowadzanie w życie 

nowoczesnego modelu polityki społecznej gminy. Strategia jest drogowskazem i instrumentem działania 

władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Celem Strategii są działania długofalowe polegające na inwestycji w kapitał ludzki, edukacje, 

poprawę sytuacji materialnej rodzin, działania na rzecz poprawy rynku zatrudnienia i poprawy 

przedsiębiorczości. 

 Strategia ma pobudzać do aktywności organizacje, instytucje działające w obszarze pomocy 

społecznej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Poprzez cele i kierunki działania ma 

dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Dokument musi być poddawany okresowej weryfikacji  

i niezbędnym zmianom. 

 Strategia zawiera cele strategiczne (priorytety) i ich rozwiązania (kierunki działania), w stopniu 

stanowiącym podstawę do formułowania programów, w których określa się terminy realizacji i zasady 

finansowania poszczególnych zadań. 
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VI. ZAŁ ĄCZNIKI 

 

 

1.  SPIS TABEL 

TABELA 1. Wykaz pomników przyrody, które znajdują się na terenie Gminy Sawin. 

TABELA 2. Wykaz miejscowości oraz stan liczbowy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

TABELA 3. Ruch ludności Gminy Sawin w latach 2003-2007. 

TABELA 4. Migracje ludności Gminy Sawin w latach 2003-2007. 

TABELA 5. Struktura wiekowa ludności Gminy Sawin w latach 2003-2007. 

TABELA 6. Gleby Gminy Sawin według klas. 

TABELA 7. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Sawin według sektorów (stan na 31.12.2007 r.). 

TABELA 8. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną na terenie Gminy Sawin. 

TABELA 9. Instytucje zewnętrzne, które współpracują z Gminą Sawin w kwestii pomocy społecznej. 

TABELA 10. Świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie w latach  

                       2003-2007. 

TABELA 11. Liczba rodzin niepełnych objętych pomocą w latach 2003-2007. 

TABELA 12. Liczba rodzin wielodzietnych objętych pomocą w latach 2003-2007. 

TABELA 13. Zestawienie kwot przeznaczonych na pomoc społeczną w latach 2003-2007 z podziałem  

                      na zadania zlecone i zadania własne (w tys. zł). 

TABELA 14. Zakres świadczonej pomocy w formie świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń i wydatki. 

TABELA 15. Formy pomocy materialnej dla uczniów Gminy Sawin w latach 2004-2008. 

TABELA 16. Wysokość środków przeznaczonych na sport i kulturę fizyczną z budżetu Gminy Sawin  

w latach 2005-2007.  

TABELA 17. Liczba osób korzystających z porad specjalistów w Świetlicy Socjoterapeutycznej  

w Sawinie w latach 2005-2007. 

TABELA 18. Liczba osób biorących udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych w Świetlicy  

Socjoterapeutycznej w Sawinie w 2007 roku. 

TABELA 19. Działalność kulturalna skansenu „Świat Staroci Józefa” w latach 2005-2007. 

TABELA 20. Mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Sawin (stan na 31.12.2007 r.). 

TABELA 21. Wykaz lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Sawin. 

TABELA 22. Wykorzystanie budżetu z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w latach 2004-2007. 
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TABELA 23. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką  

przychodni rodzinnych „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w 2007 roku. 

TABELA 24. Dane o stanie zdrowia osób w wieku powyżej 19 lat będących pod opieką przychodni  

rodzinnych „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” w 2007 roku. 

TABELA 25. Sieć placówek oświatowych w Gminie Sawin (stan na rok szkolny 2007/2008). 

TABELA 26. Struktura szkół w Gminie Sawin. 

TABELA 27. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy  

Sawin. 

TABELA 28. Wyniki Gimnazjum w Sawinie w roku szkolnym 2007/2008 egzaminu w części  

humanistycznej. 

TABELA 29. Wyniki Gimnazjum w Sawinie w roku szkolnym 2007/2008 egzaminu w części  

matematyczno-przyrodniczej. 

TABELA 30. Wyniki uczniów klasy VI szkoły podstawowej z terenu Gminy Sawin w roku szkolnym  

2007/2008. 

TABELA 31. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sawinie  

w latach 2003-2007. 

TABELA 32. Poziom integracji społecznej w Gminie Sawin. 

TABELA 33. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego I.   

TABELA 34. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego II.   

TABELA 35. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego III.   

TABELA 36. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego IV.   

TABELA 37. Wskaźniki produktu i rezultatu celu głównego V.   
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2. SPIS WYKRESÓW 

 

WYKRES 1. Liczba ludności w Gminie Sawin w latach 2003-2007. 

WYKRES 2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczna przez GOPS w Sawinie w latach 2003-2007. 

WYKRES 3. Podstawowe przyczyny przyznawania pomocy społecznej przez GOPS w Sawinie w latach  

                      2003-2007. 

WYKRES 4. Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy społecznej przez GOPS w Sawinie w latach  

                      2003-2007. 

WYKRES 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Sawinie z powodu bezrobocia w latach  

                      2003-2007. 

WYKRES 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Sawinie z powodu niepełnosprawności  

w latach 2003-2007. 

WYKRES 7. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Sawinie z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2003-2007. 

WYKRES 8. Dynamika liczby osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2003-2007  

                       z podziałem na zadania zlecone i własne.  

WYKRES 9. Procentowy udział środków własnych i zleconych w kwotach przeznaczonych na pomoc 

społeczną w latach 2003-2007. 

WYKRES 10. Procentowy udział osób korzystających z pomocy finansowej w stosunku do ogółu  

mieszkańców Gminy Sawin w latach 2003-2007. 

WYKRES 11. Procentowy udział osób korzystających ze świadczeń rodzinnych pomocy w stosunku do  

ogółu mieszkańców Gminy Sawin w latach 2005-2007. 

WYKRES 12. Udział dotacji i środków własnych w kosztach dożywiania w Gminie Sawin w latach  

2003-2007. 

WYKRES 13. Wydatki na świadczenia rodzinne w Gminie Sawin w latach 2004-2007. 

WYKRES 14. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Sawin ( stan na 31.12.2002 r.) 

WYKRES 15. Pracujący mieszkańcy Gminy Sawin według sektorów ekonomicznych w 2003 roku. 

WYKRES 16. Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Sawin zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie  

Pracy w Chełmie w latach 2003-2007. 

WYKRES 17. Procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy Sawin  

w latach 2003-2007. 

WYKRES 18. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według wieku (stan na 31.12.2006 r.). 

WYKRES 19. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Sawin według poziomu wykształcenia  

(stan na 31.12.2006 r.) 
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3. SPIS ZDJĘĆ 

 

ZDJĘCIE 1. Kościół Parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sawinie. 

ZDJĘCIE 2. Dzwonnica – brama przy kościele parafialnym w Sawinie. 

ZDJĘCIE 3. Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Rocha w Czułczycach. 

ZDJĘCIE 4. Kościół drewniany na cmentarzu w Przysiółku. 

ZDJĘCIE 5. Cmentarz żydowski z XIX w. 

ZDJĘCIE 6. Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sawinie. 

ZDJĘCIE 7. Kamień Powstańców w Malinówce. 

ZDJĘCIE 8. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Sawinie. 
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4. Skład zespołów zadaniowych do spraw aktualizacji Strategii Integracji  

i Polityki Społecznej Gminy Sawin. 

 

Nazwa 
 Zespołu 

Imi ę  
i nazwisko 

Funkcja  
w zespole 

Nazwa 
reprezentowanej 

Instytucji 

Funkcja  
w instytucji 

 
Zespół ds.   
DZIECI  

I MŁODZIE ŻY 

Małgorzata Struska  Przewodnicząca  Zespół Szkól  
w Sawinie 

Referent  

Marta Misiura  Członek  Student   

Dominika Król Członek  Uczennica   

Ks. Mariusz 
Karczmarczyk  

Członek  Parafia  
w Sawinie  

Wikariusz  

 
Zespół ds.   
RODZINY 

 

Jolanta Król Przewodnicząca Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Sawinie, 
Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Kierownik 
 
 
 

Prezes 
 
 

Przewodnicząca 

Wacław Bejda Członek Czułczyce 
 
 

Radny 

Teresa 
Charytanowicz  

Członek Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Sawinie, 

Pracownik 
socjalny  

 
Zespół ds.   

OŚWIATY,  
KULTURY  
I SPORTU 

 

Dariusz Uhruski  Przewodniczący  Gminny Ośrodek 
Kultury  
w Sawinie 

Dyrektor  

Grzegorz Świca  Członek  Zespół Szkół  
w Sawinie  
 

Dyrektor  

Beata Uhruska  Członek  Gminna 
Biblioteka 
Publiczna  
w Sawinie 

Dyrektor  

Małgorzata 
Misiura 

Członek  Szkoła 
Podstawowa  
 w Bukowej 
Wielkiej 
 

Dyrektor  
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Zespół ds.   

SENIORÓW 
 I OSÓB NIEPEŁNO. 

 

Agnieszka 
Dąbrowska  

Przewodnicząca Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  
w Sawinie 

Kierownik 

Janina Szarwiło  Członek  Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin, 

Członek, 
Emerytka   

Genowefa Bondyra  Członek  Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin 

Członek, 
Emerytka   

 
Zespół ds.   

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH  

 

Hubert Wiciński  Przewodniczący Towarzystwo 
Regionalne 
Gminy Sawin, 
Rada Gminy 
Sawin, 
Zespół Szkół  
w Sawinie 

Prezes  
 
 

Przewodniczący 
Nauczyciel   

Jadwiga Szaluś  Członek   Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin 

w-ce prezes  
radna  

    

 
Zespół  

REDAKCYJNY 
 

Wioletta Socha - Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 
 w Sawinie, 
Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin  

Kierownik 
 
 
 

Sekretarz 

Joanna Błaszczuk - Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Sawinie, 
Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 
Sawin 

Specjalista 
Pracy z Rodziną 

 
 

Członek zarządu 

Marta Jeleńska  - Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Sawinie. 

Referent  
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5. Grupa liderów zaangażowanych nad aktualizacją Strategii Integracji  

i Polityki Społecznej w Gminie Sawin. 

 

Lp. Imi ę  
i nazwisko 

Nazwa reprezentowanej 
Instytucji 

 

Funkcja  
w instytucji 

1. Andrzej Mazur Urząd Gminy w Sawinie Wójt  
2. Andrzej Skóra  Urząd Gminy w Sawinie Sekretarz  
3. Grażyna Ludwików Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Lux – 

Med.” w Sawinie 
Lekarz rodzinny  

4. Ryszard Łukaszczuk Ochotnicza Straż Pożarna w Krobonoszy  Strażak  

5. Roman Romaniuk Krobonosz Radny  

6. Ryszard Skimina Bukowa Mała 
 

Radny  

7. Dorota Żuk  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 
Chutcze 

Członek  

8. Adam Uhruski  Sajczyce  Radny 

9. Zbigniew Żurawicz Ośrodek Jeździecko – Hodowlany 
„Żurawiejka” w Bukowej Małej 

Właściciel  

10. Agnieszka Siwek Chutcze Sołtys  

11. Monika Suchoń Chutcze 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 

 
Członek  

12. Agnieszka Myszka Chutcze 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 

 
Członek 

13. Anna Kuryluk  Szkoła Podstawowa w Czułczycach  Dyrektor  

14. Róża Sajek  Szkoła Podstawowa w Wólce 
Petryłowskiej 

Dyrektor  

15. Małgorzata Misiura  Szkoła Podstawowa w Bukowej Wielkiej Dyrektor  

16. Irena Szpakowska – 
Grzeluk  

Urząd Gminy w Sawinie, 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Kierownik referatu 
Członek  
Członek  

17. Bogusława Celińska Bukowa Wielka  

18. Alicja Łopąg Bukowa Wielka Sołtys 

19. Kazimierz Howorus   Radny, 
przedsiębiorca  

20. Zbigniew Nowosadzki Sawin  Radny  

21. Ewa Misiura  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin Członek  

22. Elwira Uryn Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin – 
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie 

Członek  

23. Cecylia Koppe Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin Członek  

24. Zofia Sepaniuk Jagodne Sołtys  
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25. Lech Rękas Sawin  Radny  

26. Jadwiga Kruk  Czułczyce  Sołtys  

27.  Jolanta Król  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sawinie  

Kierownik  

28.  Wioletta Socha  Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Sawinie  

Kierownik  

29. Joanna Błaszczuk Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie Koordynator  

30. Wacław Bejda  Czułczyce  Radny  

31. Hubert Wiciński Rada Gminy Sawin Przewodniczący  

32. Grzegorz Świca Zespół Szkół w Sawinie Dyrektor  

33. Janina Szarwiło Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin Członek  

34. Agnieszka Dąbrowska Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie Kierownik  

35. Genowefa Korgul – 
Bondyra 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin Członek 

36. Teresa Charytanowicz  Gminny Ośrodek Pomocy społecznej  
w Sawinie 

Pracownik socjalny  

37. Beata Uhruska  Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie Dyrektor  

38. Jadwiga Szaluś Rada Gminy Sawin 
Stowarzyszenie Kobiet Gminny Sawin 

Radna  
w-ce Prezes 
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6. Zestawienie dotacji pozyskanych przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Sawin  w latach 2002 -2008. 
 

Rok  
otrzymania  

dotacji 

Źródło  
Dotacji 

Nazwa  
projektu 

Kwota  
Dofinansowania 

2002 Polska Fundacja Dzieci  
i Młodzieży 

„ Forum Młodych    
  Dziennikarzy ” 

15 000,00 zł 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

„ Sprawność – kondycja –  
   Zdrowie ” 

8 000,00 zł 

Lubelski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 

  

Utworzenie i prowadzenie  
grupy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

25 000,00 zł 

2003 Polska Fundacja Dzieci  
i Młodzieży 

„ Drzwi szeroko otwarte ”  7 800,00 zł 

Dom Europy „ Wspólnie zadbajmy o jakość 
życia ” 

4 310,00 zł 

Lubelski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 

Prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.  

22 000, 00 zł 

2004 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Wyposażenie siłowni  
w Zespole Szkól w Sawinie. 

11 500,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

Prowadzenie Świetlicy 
Środowiskowo – 
Terapeutycznej. 

2 000,00 zł 

Lubelski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 

Prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

22 000,00 zł 
 
 

Fundacja Bankowa im. dra. 
Mariana Kantona 

Dotacja na zakup sprzętu 
komputerowego. 

4 000,00 zł 

Benedetta E. Luiza Rossi 
 

Darowizna na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. 

1 400,00 zł  

2005 Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Chcemy być trzeźwi –  
  pomoc dzieciom z rodzin z 
problemem alkoholowym ” 

2 500, 00 zł  

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Praca z rodzicami dzieci    
  uczęszczającymi do  
  Środowiskowego Ośrodka  
  Wsparcia…” 

3 000, 00 zł 

Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży” 

„ Z przeszłością  
  w przyszłość ” 

7 000,00 zł 
 

Fundacja im. Stefana Batorego „ Żwirek i Muchomorek –  
   z przyjacielem łatwiej! ” 

7 000,00 zł 
 

Lubelski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 

 

Prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

22 000,00 zł 
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2006 Fundacja Wspomagania Wsi „ Wstąp do nas” 16 310,00 zł 
Lubelski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej 

Prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

23 000,00 zł 

Fundacja Wspomagania Wsi „Ciekawi ludzie są wśród nas” 1 920,00 zł 

Fundacja Wspomagania Wsi „Z Dinozaurem za Pan Brat” 3 000,00 zł 
Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

„Świetlica, praca, staż” 12 500,00 zł 

 Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie  

„Tacy sami” 2 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Krok  w przyszłość” 3 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Uzależnieniom NIE!”  3 000,00 zł 

2007 
 

Fundacja Banku Zachodniego 
WBK S.A.   

„Bank Dziecięcych 
uśmiechów” 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Razem raźniej” 2 500,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Używki do kosza” 4 500,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Kto co lubi” 2 500,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Mikołaje są na świecie” 1 000,00 zł 

Fundacja im. Stefana Batorego  „Nasi przyjaciele” 10 000,00 zł 
 Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 
„Razem z rodziną” 66 300,00 zł 

2008 
 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Żyć świadomie i zdrowo!” 5 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Od bezradności do 
zaradności” 

4 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Bez barier” 2 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„W krainie baśni” 3 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie 

„Pierwszy krok do alateen”  3 000,00 zł 

Lubelski Urząd Wojewódzki  „Seniorem dobrze być” 5 000,00 zł 
Lubelski Urząd Wojewódzki  

w Lublinie 
Prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

23 000,00 zł 

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 

„Drogowskaz jutra” 70 000,00 zł 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego  

w Lublinie 

„ Piękny język szansą 
młodych”.   

50 000,00 zł 
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7. Skład zespołu do spraw koordynacji i wdrażania Strategii Integracji  

i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008-2020. 

Lp. Imię i nazwisko  Funkcja w zespole  

1. Jolanta Król  Koordynator  

2. Maria Błaszczuk  Członek  

3. Agnieszka Dąbrowska  Członek 

4. Hubert Wiciński Członek 

5. Dariusz Uhruski Członek 

6. Beata Uhruska Członek 

7. Grzegorz Świca Członek 

8. Małgorzata Misiura Członek 

9. Róża Sajek Członek 

10. Anna Kuryluk Członek 

11. Wioletta Socha Członek 

12. Joanna Błaszczuk Członek 

13. Teresa Charytanowicz Członek 

14. Irena Szpakowska- Grzeluk Członek 

15. Ewa Zalewska  Członek 

16. Piotr Królikowski Członek 

17. Monika Suchoń Członek 
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8. Skład zespołu do spraw społecznych zarządzania i realizacji Strategii 

Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008-2020. 

 

Lp. Imię i nazwisko Pozycja w zespole 

1.  Ryszard Łukaszczuk   członek zespołu 

2.  Roman Romaniuk  członek zespołu 

3.  Ryszard Skimina  członek zespołu 

4.  Dorota Żuk  członek zespołu 

5.  Adam Uhruski członek zespołu 

6.  Wacław Bejda  członek zespołu 

7.  Agnieszka Myszka  członek zespołu 

8.  Janina Szarwiło członek zespołu 

9.  Alicja Łopąg  członek zespołu 

10.  Kazimierz Howorus  członek zespołu 

11.  Zbigniew Nowosadzki członek zespołu 

12.  Jadwiga Szaluś członek zespołu 

13.  Ewa Misiura  członek zespołu 

14.  Genowefa Korgul-Bondyra  członek zespołu 

15.  Zofia Stepaniuk członek zespołu 

16.  Hubert Wiciński  członek zespołu 

17.  Tadeusz Jurek członek zespołu 

18.  Lucyna Wrzosek członek zespołu 

19.  Grażyna Ludwików członek zespołu 

20.  Jozef Szafranek   członek zespołu 
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9. KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

 
Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym do 
przeprowadzenia aktualizacji „Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005-2010 w Gminie 
Sawin”. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi przez wzięcie w kółko, chyba ze informacja w danym 
pytaniu stanowi inaczej. Dziękujemy! 
 
1. Płeć: 

a) Kobieta  b) Mężczyzna 
2. Wiek : 

a) 15 – 20 lat 
b) 21 – 30 lat 
c) 31 – 50 lat 

d) 51 – 65 lat 
e) Powyżej 65 lat 

3. Wykształcenie : 
a) Podstawowe 
b) Zawodowe 

c) Średnie  
d) Wyższe  

4. Źródło utrzymania : 
a) Przedsiębiorca 
b) Pracownik w firmie prywatnej 
c) Pracownik w instytucji publicznej 
d) Rolnik  
e) niepracujący 

 
f) Uczeń  
g) Rencista  
h) Emeryt 
i) Praca poza granicami kraju

5. Czy w Gminie Sawin w porównaniu do innych (np. sąsiednich gmin) żyje się: 
a) Dużo lepiej 
b) Lepiej 
c) Tak samo 

d) Gorzej 
e) Dużo gorzej 

6. Jakie czynniki decydują o warunkach, poziomie i jakości życia mieszkańców Gminy Sawin? 
a) Pracowitość, zaradność i 

przedsiębiorczość mieszkańców 
b) Szczęście 
c) „Układy” i znajomości 
d) Wykształcenie i kwalifikacje 

e) Pomoc innych ludzi 
f) Ogólna sytuacja społeczno – gospodarcza 

w kraju i na świecie 
g) Władze państwowe, rząd 
h) Władze samorządowe 

7. Jak oceniasz infrastrukturę i ogólne zagospodarowanie (cywilizacyjne warunki życia)  
w Gminie Sawin? 
a) Bardzo dobrze 
b) Dobrze  
c) Średnio (dostatecznie) 

d) Źle 
e) Bardzo źle  

8. Jak oceniasz dostępność komunikacyjną (łatwość dojazdu) w gminie Sawin? 
a) bardzo dobrze  
b) dobrze 
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle  
e) bardzo źle 

9. Jak oceniasz wizerunek i promocję Gminy Sawin na zewnątrz? 
a) Bardzo dobrze 
b) Dobrze  
c) Średnio (dostatecznie) 

d) Źle 
e) Bardzo źle  

 
10. Jak oceniasz możliwości znalezienia, podjęcia pracy w Gminie Sawin? 

a) Bardzo dobrze 
b) Dobrze  
c) Średnio (dostatecznie) 

d) Źle 
e) Bardzo źle 
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11. Jak oceniasz życie kulturalne, festyny, imprezy, możliwość spędzenia czasu wolnego w Gminie 
Sawin? 

a) Bardzo dobrze 
b) Dobrze 
c) Średnio (dostatecznie) 

d) Źle 
e) Bardzo źle  

 
12. Jak oceniasz system pomocy i opieki społecznej w Gminie Sawin? 

a) Bardzo dobrze 
b) Dobrze  
c) Średnio (dostatecznie)  

d) Źle 
e) Bardzo źle 

13. Jak oceniasz atrakcyjność Gminy Sawin dla  inwestorów i przedsiębiorców z zewnątrz? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie)  

d) źle 
e) bardzo   źle 

14. Jak oceniasz czystość, porządek, ład przestrzenny w gminie Sawin? 
      a)    Bardzo dobrze  
      b)    Dobrze  
      c)    Średnio (dostatecznie)  

c) Źle 
d) Bardzo źle  

 
15. Jak oceniasz ofertę usług socjalnych w Gminie Sawin? 

a) bardzo dobrze 
b) dobrze 
c)  średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

16. Jak oceniasz życzliwość mieszkańców (wzajemna i do innych) w Gminie Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze 
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

17. Jak oceniasz wpływ mieszkańców na sprawy lokalne  i decyzje władz samorządowych Gminy    
Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze 
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

18. Jak oceniasz dostępność sieci handlowej w Gminie Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze 
c) średnio 

d) źle 
e) bardzo źle

19. Jak oceniasz jakość opieki zdrowotnej (pomoc, usługi medyczne) w Gminie Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle 

20. Jak oceniasz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle 

21. Jak oceniasz możliwości uczenia się, kształcenia się, zmiany i podnoszenia kwalifikacji    
      zawodowych mieszkańców Gminy Sawin? 

a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

22. Jak oceniasz działalność lokalnych władz samorządowych? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle 
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23. Jak oceniasz poziom pracowitości, przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Sawin? 

a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

24. Jak oceniasz jakość systemu edukacyjnego i oświaty w Gminie Sawin? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle

25. Jak oceniasz poziom zamożności mieszkańców? 
a) bardzo dobrze 
b) dobrze  
c) średnio (dostatecznie) 

d) źle 
e) bardzo źle 

 
26. Czego powinno się uczyć (zwłaszcza młodych) ludzi w takich gminach jak Sawin, aby byli lepiej  
      przygotowani do radzenia  sobie na rynku pracy i w ogóle we współczesnym świecie? 
     (Proszę zaznaczyć pięć najważniejszych odpowiedzi w skali 1-5 w/g ważności problemu, przyjmując     
     1 – bardzo ważny, 5 -małoważny)

a) Języków obcych  
b) Jak założyć i prowadzić własną firmę 
c) Konkretnego zawodu 
d) Lokalnego rzemiosła, rękodzielnictwa 

itp. 
e) Radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

np. stresu 
f) \Obsługi komputera itp. nowych 

możliwości 

g)  Umiejętności autoprezentacji itp. 
h) Ogólnie przedsiębiorczości i zaradności 
i) Ogólnej wiedzy o świecie (bez 

specjalizacji) 
j) Jak znaleźć pracę 
k) Inne (wpisz jakie) 

……………………………..

27. Co należy konkretnie zrobić, aby w Gminie Sawin rozwiązać podstawowe problemy społeczne   
      mieszkańców? 
     (Proszę zaznaczyć pięć najważniejszych odpowiedzi w skali 1-5 w/g ważności problemu, przyjmując 

– bardzo ważny, 5 –małoważny)
a) Ograniczenie bezrobocia, poprawa rynku 

pracy 
b) Bezdomność pomoc socjalna 
c) Kultura, sport, rozrywka, organizacja 

czasu wolnego młodzieży 
d) Inwestycje w budownictwo i 

infrastrukturę 
e) Bezpieczeństwo 
f) Opieka medyczna 
g) Likwidacja barier architektonicznych 
h) Profilaktyka uzależnień i przestępstw 
i) Bezpłatne dokształcanie młodzież 
j) Szkolnictwo dostosowane do potrzeb 

rynku pracy 

k) Wsparcie pracodawców, 
przedsiębiorczości 

l) Wsparcie inicjatyw obywatelskich 
m) Pomoc młodym 
n) Pomoc rodzinie 
o) Patologie społeczne 
p) Lepsze gospodarowanie publicznymi 

pieniędzmi 
q) Zapewnienie godnych warunków życia 
r) Ekologia 
s) Likwidacja szarej strefy 
t) Promocja gminy 
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