
UCHWAŁA NR XXXV/369/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maków 
Podhalański na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maków Podhalański 

na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

- Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Henryk Bania
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I CZĘŚĆ WSTĘPNA  

 

Część wstępna zawiera elementarne informacje dotyczące zasad konstruowania 

dokumentu. Przedstawione w niej zostały aspekty prawne, będące podstawą 

działania samorządu lokalnego, na których opiera się lokalna polityka społeczna. 
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1. Wstęp 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę w 

procesie planowania społecznego. Po próbie przybliżenia obrazu (opisu 

diagnostycznego) i rozmiarów zjawisk społecznych oraz problemów społecznych – 

nadchodzi czas na etap prognozowania społecznego w perspektywie 

nadchodzących lat, czyli opracowanie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów 

społecznych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na samorząd gminny na 

mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z 

grup szczególnego ryzyka. O potrzebie stworzenia strategii decyduje także 

środowisko lokalne, które wykazuje duże zainteresowanie problemami społecznymi 

w swoim otoczeniu. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków 

Podhalański, wskazuje istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy,  

a także wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie 

niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających 

efektywność dokonywanych zmian. Strategia jest dokumentem stworzonym na 

okres sześcioletni i dlatego niezbędny jest jej stały monitoring i ewaluacja 

realizowanych zadań. Działania te będą pomocne w dostosowywaniu celów i zadań 

przewidzianych do wykonania w kolejnych etapach realizacji w zależności od 

zmieniających się potrzeb społecznych.  

Rozwój Gminy Maków Podhalański, opiera się na kształtowaniu kapitału 

ludzkiego poprzez rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców, zaangażowanie 

mieszkańców gminy w rozwiązywanie problemów a także poprzez 

przedsiębiorczość społeczną. Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

publicznego, właściwym funkcjonowaniem opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, 

wspieraniem rodzin, budownictwem socjalnym i komunalnym, są działaniami 

integralnie wpływającymi na jakość życia w gminie.  
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Wyjściowym materiałem diagnostycznym dla tworzonej strategii była 

analiza badawcza dokumentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Makowie Podhalańskim, odnosząca się do kluczowych uwarunkowań 

zewnętrznych ogólnej sytuacji gminy. Do opracowania strategii wykorzystano 

materiały sprawozdawcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dane z 

Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, Powiatowego Urzędu Pracy w 

Suchej Beskidzkiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej 

Beskidzkiej, z jednostek organizacyjnych Gminy, sprawozdania z Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz 

przeprowadzono diagnozę w oparciu o dane z zgromadzone w systemie 

informatycznym pomocy społecznej „POMOST”. Wykorzystano także dane 

dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 6



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY 
MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
6 

2. Dokumenty programowe polityki społecznej 

Do akt prawnych mających istotny wpływ na konstrukcję niniejszego 

dokumentu jak i monitoring przyszłych działań należą: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. 2013 poz. 594 z póź.zm,), regulująca zakres i charakter zadań 

spoczywających na gminie, m.inn. ochronę zdrowia, pomoc społeczną, 

gminne budownictwo mieszkaniowe, edukację publiczną, współpracę     

z organizacjami pozarządowymi 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm)  

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity Dz. U z 2013 r. poz.1456).  

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst 

jednolity Dz. U. 2011 Nr 43. poz. 225 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).  

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).  

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. 

zm.) 

8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 69, poz. 415 z późn.zm  

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz. U. Nr 210, poz.  2135            

z późn. zm.).  

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 70, 

poz. 473 z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn.zm.). 
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II CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
Część diagnostyczna zawiera diagnozę problemów społecznych gminy. 

Diagnoza została oparta na badaniu źródeł. 
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3. Ogólna charakterystyka Gminy Maków Podhalański 

Informacje, które są wykorzystane w niniejszym rozdziale, są w większości 

powszechnie dostępne i pochodzą ze stron internetowych: Głównego Urzędu 

Statystycznego,  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.  

Gmina Maków Podhalański, to gmina miejsko-wiejska w powiecie suskim, 

należąca do województwa małopolskiego. W skład gminy wchodzą: miasto Maków 

Podhalański oraz 6 wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, 

Żarnówka. Gmina położona jest w beskidzkiej części Karpat Zachodnich tj.              

w Beskidzie Średnim, zwanym też  Makowskim, w dolinie rzeki Skawy oraz jej 

dopływów: Grzechynki, Skawicy, Cadyńki, Żarnowianki i Wieprzczanki. Przez 

centrum gminy przebiega droga karpacka, biegnąca z Bielska-Białej, Żywca                

i Śląska w kierunku Zakopanego i Nowego Sącza, a także droga kolejowa                       

z Krakowa do Zakopanego. Miasto i Gmina Maków Podhalański obejmuje obszar 

108,7 km
2
, a powierzchnie poszczególnych miejscowości w gminie prezentuje 

poniższa mapa. 

 

Mapa 1  Powierzchnia (w km²) miejscowości w Gminie Maków Podhalański 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie http://portal.gison.pl/makow/ 
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Powierzchnia użytków rolnych w gminie to ogółem 4936 ha, stanowiąc           

w Makowie Podhalańskim (miasto) 7,3% ogólnej powierzchni, a na obszarze 

wiejskim - 38,5% ogólnej powierzchni, powierzchnia lasów to ogółem 5099 ha                  

z czego w Makowie Podhalańskim (miasto) lasy stanowią 8,6%, a  na obszarze 

wiejskim – 38,3%.  

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie Gminy Maków 

Podhalański w 2012 roku działało ogółem 1806 podmiotów gospodarki narodowej, 

z czego 807 podmiotów – tj. 44,7% znajdowało się na terenie miasta, a 999 

podmiotów, tj. 55,3% na obszarze wiejskim.  Podmioty gospodarki narodowej wg 

sektorów, przedstawiały się w 2012 roku następująco: w sektorze prywatnym – 

jednostek ogółem było 1765, z czego największy udział stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą tj. 639 jednostek na obszarze miasta i 866 na 

obszarze wsi, w sektorze publicznym jednostek ogółem było 41, z czego na 

obszarze miasta – 28 jednostek i 13 na obszarze wiejskim. Dokładny rozkład 

przedmiotów gospodarki narodowej wg sektorów, w podziale na obszar miasta                  

i obszar wsi prezentują poniższe wykresy. 

Wykres 1 Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów w mieście Maków 

Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Wykres 2 Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów na obszarach 

wiejskich Gminy Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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4. Struktura demograficzna Gminy Maków Podhalański 

Analiza sytuacji demograficznej każdej gminy, jest podstawą do diagnozowania 

zjawisk społecznych. Wiedza o społecznościach lokalnych zamieszkujących gminę 

i jej szczegółowa charakterystyka w podziale na płeć, wykształcenie, wiek czy inne 

kategorie osób,  jest wyznacznikiem przyszłych dokumentów polityki społecznej, 

jakie muszą powstać w gminie. Bowiem tylko profesjonalna diagnoza zasobów 

ludzkich da szanse określić rozwój kapitału ludzkiego w gminie i w przyszłości 

pomoże osiągnąć wyższy stopień  zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego.  

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 

w 2012 roku, w Gminie Maków Podhalański zamieszkiwało ogółem 16230 osób,                 

w tym 8282 kobiet i 7948 mężczyzn. Najwięcej osób zameldowanych było                     

w mieście Maków Podhalański - 5882, z czego 52,4% stanowiły kobiety, a 47,6% 

to mężczyźni. Udział procentowy osób mieszkających w mieście to 36,2% 

mieszkańców w całej gminie. Na drugiej pozycji pod względem liczby ludności 

była Białka – 2608 osób, gdzie kobiety to 50,5% ogółu, a mężczyźni 49,5% ogółu. 

Udział procentowy mieszkańców w porównaniu z liczbą osób w gminie wynosił               

w 2012 roku 16,1%.  Podobna liczba mieszkańców była w Grzechyni i Juszczynie. 

W Juszczynie liczba mieszkańców wynosiła 2577 osób (15,9% ogółu mieszkańców 

gminy), tu udział kobiet był nieco mniejszy niż mężczyzn tj. 49,1% kobiety,                   

a 50,9% mężczyźni. W Grzechyni liczba mieszkańców wynosiła 2526 osób (15,6% 

ogółu mieszkańców gminy), gdzie udział kobiet i mężczyzn to odpowiednio: 50,8% 

i 49,2%. Kolejną pozycję zajmuje Żarnówka, z liczbą 1338 osób (8,2% ogółu 

mieszkańców gminy), z większym udziałem mężczyzn tj. 50,1% niż kobiet tj. 

49,9%. Najmniejszą liczbę ludności miały Kojszówka i Wieprzec. W Kojszówce 

mieszkało w 2012 roku 889 osób (5,5% ogółu mieszkańców gminy), z czego 51,5% 

to kobiety, a 48,5% to mężczyźni. W Wieprzcu liczba mieszkańców wynosiła 410 

osób (2,5% ogółu mieszkańców gminy), z czego udział kobiet to 50,2% ogółu,                 

a mężczyzn 49,8%.  
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Wykres 3 Liczba mieszkańców Gminy Maków Podhalański w podziale na płeć 

w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 

Mapa 2 Udział procentowy  (%) liczby mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 
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W podziale na poszczególne kategorie wiekowe mieszkańców w gminie, 

sytuacja w 2012 roku wyglądała następująco. W mieście Maków Podhalański,               

w wieku od 0 do 6 lat, zameldowanych było 376 dzieci. Chłopcy w tym przedziale 

wiekowym stanowili większość tj. 52,7% ogółu w tej grupie wiekowej, natomiast 

ich udział procentowy w stosunku do ogółu mieszkańców miasta wynosił 

odpowiednio: dziewczynki: 3% a chłopcy 3,4%. W przedziale wiekowym od 7 do 

15 lat, liczba dzieci i młodzieży wynosiła 507, z czego podobna była liczba 

chłopców i dziewczynek (49,1% dziewczynki, 50,9% chłopcy udziału w tej 

kategorii wiekowej). Udział procentowy tej grupy osób w stosunku do ogółu 

mieszkańców miasta wynosił odpowiednio: dziewczynki - 4,2%, chłopcy- 4,4%. 

Liczba młodzieży w przedziale wiekowym 16-19 lat to 282 osoby (mężczyźni – 

51,8%, kobiety 48,2% w tej kategorii wiekowej). Ich udział procentowy w stosunku  

mieszkańców miasta wynosił w przypadku młodzieży płci damskiej - 2,3%, a                 

w przypadku młodych mężczyzn – 2,5%. W przedziale wiekowym 20-60 lat                    

w przypadku kobiet, 20-65 lat w przypadku mężczyzn, liczba mieszkańców miasta 

wynosiła odpowiednio: 1723 kobiety i 1855 mężczyzn. Udział tej kategorii 

wiekowej, w podziale na płeć wynosił 29,3% kobiet i 31,5% mężczyzn. W podziale 

na płeć najstarszych mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia kobiet i 65 roku 

życia mężczyzn, liczba kobiet zdecydowanie przewyższa liczbę mężczyzn tj.797 

kobiet (stanowiąc 13,5% ogółu mieszkańców miasta) i 342 mężczyzn (stanowiąc 

5,8% mieszkańców miasta). Struktura mieszkańców miasta przedstawiona została 

na poniższym wykresie. 

Wykres 4 Liczba mieszkańców Gminy Maków Podhalański w podziale na płeć 

i kategorie wiekowe w 2012 roku 
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Drugą pozycję, pod względem liczebności mieszkańców w gminie miała 

Białka. Liczba najmłodszych mieszkańców Białki wynosiła odpowiednio: 

dziewczynki 80 osób, chłopcy 96 osób.  Tu udział dzieci w przedziale wiekowym 

0-6 lat wśród mieszkańców był nieco wyższy niż w mieście i wynosił 6,7%              

(dziewczynki 3,1%, chłopcy 3,7% ogółu mieszkańców). Liczba nieco starszych 

dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 7-15 lat wynosiła razem 271 osób,                

z czego liczba dziewczynek i chłopców była zbliżona i wynosiła 139 dziewczynek      

(5,3% ogółu mieszkańców Białki) i 132 chłopców (5,1% ogółu mieszkańców 

Białki). Kolejna grupa osób, to mieszkańcy Białki w przedziale 16-19 lat. W tej 

kategorii wiekowej kobiety stanowiły większość, ich liczba wynosiła 91 osób tj. 

3,5% ogółu mieszkańców Białki, a liczba mężczyzn wynosiła 75 osób (2,9% 

ogółu). Liczba ludności Białki w przedziale wiekowym 20-60 lat w przypadku 

kobiet i 20-65 lat w przypadku mężczyzn wynosiła razem 1587 osób. Liczba kobiet 

w tym przedziale to 721 osób (27,6% ogółu mieszkańców), a liczba mężczyzn  była 

nieco wyższa i wynosiła 866 osób (33,2% ogółu mieszkańców). Ostatnią 

analizowaną grupą wiekową są osoby starsze. Tu w przedziale wiekowym powyżej 

60 roku życia kobiety stanowiły większość tj. 287 osób - 11% ogółu, a mężczyzn               

w kategorii wiekowej powyżej 65 roku życia było a 2012 roku 121, stanowiąc tym 

samym niewielki ich udział bo 4,6% ogółu mieszkańców. Opisane dane prezentuje 

poniższy  wykres. 

Wykres 5 Liczba mieszkańców Białki w podziale na płeć i kategorie wiekowe  

w 2012 roku 
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Trzecią miejscowością pod względem liczby mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański był Juszczyn. Liczba dzieci w tej kategorii wiekowej wynosiła 215 

osób (106 dziewczynek i 109 chłopców). W Juszczynie procentowy udział dzieci   

w przedziale wiekowym 0-6 lat w stosunku do ogółu mieszkańców Juszczyna był 

wyższy od poprzednio omawianych miejscowości i wynosił ogółem 8,3%, w tym 

dziewczynek 4,1%, chłopców 4,2%. Kolejną grupą są osoby młode w wieku 7-15 

lat, ich liczba wynosiła w badanym roku 290 osób. W podziale na płeć liczebność 

chłopców przewyższała liczebność dziewczynek tj. 156 chłopców i 134 

dziewczynki. Udział procentowy tej kategorii osób w ogólnej liczbie mieszkańców 

tej miejscowości był także wyższy w stosunku do omawianych wcześniej Białki                

i Makowa Podhalańskiego i wynosił 6,1% chłopców i 5,2% dziewczynek. Kolejna 

kategoria wiekowa to osoby młode w wieku 16-19 lat. Ich liczebność w Juszczynie 

była dużo niższa niż w poprzednio analizowanych miejscowościach, wynosząc 120 

osób, a w podziale na płeć: 66 mężczyzn (tj. 2,6% ogółu mieszkańców) i 54 kobiety 

(2,1% ogółu mieszkańców). W kategorii wiekowej kobiet w wieku 20-60 lat, ich 

liczba wynosiła 696 osób, co stanowiło 27% ogółu mieszkańców Juszczyna.                 

W przypadku mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat,  ich liczba wynosiła 

838 osób (32,5% ogółu mieszkańców Juszczyna). W kategorii wiekowej powyżej 

60 lat,  kobiety stanowiły  udział 10,7% ogółu mieszkańców tj. 276 osób.                       

W przypadku mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia, ich liczba wyniosła 142 

osoby (5,5% ogółu mieszkańców Juszczyna). Wykres dotyczący omawianych 

danych przedstawiono poniżej. 

Wykres 6 Liczba mieszkańców Juszczyna w podziale na płeć i kategorie 

wiekowe w 2012 roku 
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Liczba mieszkańców Grzechyni wynosiła w 2012 roku 2526 osób.               

W podziale na poszczególne kategorie wiekowe sytuacja w Grzechyni wyglądała     

w analizowanym roku następująco. Liczba dzieci w przedziale wiekowym 0-6 lat 

była stosunkowo wysoka w porównaniu do liczby w mieście, wynosząc ogółem 

179 osób, o stanowiło 7,1 % ogółu mieszkańców Grzechyni. W podziale na płeć, 

dziewczynek było 101 (4,0% ogółu), a chłopców mniej bo 78 (3,1% ogółu). Liczba 

starszych dzieci w przedziale wiekowym 7-15 lat wynosiła 271 osób, w przypadku 

dziewczynek - 129 osób, a w przypadku chłopców - 152 osoby. Udział tej kategorii 

wiekowej wśród mieszkańców Grzechyni to ogółem 10,7% (dziewczynki – 5,1%, 

chłopcy-5,6%). Liczba kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 16-19 lat 

wyniosła 138 osób (72 kobiety – 2,9% ogółu i 66 mężczyzn – 2,6% ogółu).                  

W przypadku  kobiet w wieku 20-60 lat, ich liczba wyniosła 698 osób, co stanowiło 

27,6% ogółu, jest to niższy udział tej grupy kobiet w porównaniu z miastem                    

i porównywalny z udziałem w Juszczynie i Białce. W przypadku mężczyzn                      

w przedziale 20-65 lat, ich liczba wynosiła 814 osób, co stanowiło 32,2% ogółu 

mieszkańców. Udział tej grupy wiekowej był wyższy w porównaniu z miastem. 

Najstarsza grupa mieszkańców Grzechyni stanowiła w przypadku kobiet powyżej 

60 roku życia udział 11,2%  (283 osoby), a w przypadku mężczyzn powyżej 65 

roku życia – 5,7% (143 osoby). Wykres obrazujący liczbę mieszkańców Grzechyni 

przedstawiono poniżej. 

Wykres 7 Liczba mieszkańców Grzechyni, w podziale na płeć i kategorie 

wiekowe w 2012 roku 
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Kolejną analizowaną miejscowością jest Żarnówka z liczbą 1338 

mieszkańców. W Żarnówce liczba najmłodszych dzieci ogółem w 2012 roku 

wynosiła 101, w tym chłopców 53 i 48 dziewczynek. Ich udział w ogólnej liczbie 

mieszkańców tej miejscowości był na poziomie 7,5% (4,0% chłopcy i 3,5% 

dziewczynki). W przedziale wiekowym 7-15 lat dziewczynki stanowiły większość. 

Z ogólnej liczby 145 osób, było 81 dziewczynek i 64 chłopców, co stanowiło  

udział 6,1% dziewczynek i 4,8% chłopców wśród ogółu mieszkańców tej 

miejscowości. Osób w wieku 16-19 lat, czyli takie, które wchodzą w wiek 

produkcyjny, jest w Żarnówce stosunkowo mało, w porównaniu z innymi 

miejscowościami. Stanowią oni ogółem udział 4,7%, przy czym kobiety to udział 

2,2%  wśród mieszkańców (29 osób) a mężczyźni 2,5% (34 osoby). Również niski 

udział procentowy w stosunku do innych miejscowości wykazały kobiety                       

w przedziale wiekowym 20-60 lat. Ich udział wyniósł 26,6 % (tj. 356 osób)                     

w stosunku do ogółu mieszkańców. Natomiast udział mężczyzn w przedziale 

wiekowym 20-65 lat wyniósł 33,2% (z liczbą 444 mężczyzn), jest to 

porównywalnie z innymi miejscowościami dość wysoki udział tej grupy wiekowej 

w gminie. Liczba najstarszych mieszkanek Żarnówki, czyli kobiet powyżej 60 roku 

życia i najstarszych mieszkańców Żarnówki czyli mężczyzn powyżej 65 roku 

życia, wyglądała w analizowanym roku następująco. Liczba kobiet to 154 osoby, 

ich udział procentowy to 11,5% w stosunku do ogółu, a liczba mężczyzn była dużo 

niższa wynosząc 75 osób, a udział procentowy wynosił 5,6% ogółu. Wykres 

obrazujący dane przedstawiono poniżej. 

Wykres 8 Liczba mieszkańców Żarnówki w podziale na płeć i kategorie 

wiekowe w 2012 roku 
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Przedostatnią miejscowością pod względem liczby mieszkańców jest  

Kojszówka z liczbą 889 osób. Liczba dzieci w tej kategorii wiekowej wynosiła 49 

osób (30 dziewczynek i 19 chłopców). Udział procentowy dzieci w przedziale 

wiekowym 0-6 lat w stosunku do ogółu mieszkańców był najniższy z poprzednio 

omawianych miejscowości i wynosił ogółem 5,5%, w tym dziewczynek 3,4%, 

chłopców 2,1%. Kolejną grupą są osoby młode w wieku 7-15 lat, ich liczba 

wynosiła w badanym roku 93 osoby. W podziale na płeć liczebność dziewczynek  

przewyższała liczebność chłopców tj. 53 dziewczynki i 40 chłopców. Udział 

procentowy tej kategorii osób w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił 6,0% dla 

dziewczynek i 4,5% dla chłopców. Kolejna kategoria wiekowa to osoby młode                   

w wieku 16-19 lat. Ich liczebność w Kojszówce  wynosiła ogółem 66 osób, przy 

czym liczba kobiet wynosiła 35, a liczba mężczyzn 31. Ich udział procentowy był 

stosunkowo wysoki w porównaniu do udziału tej kategorii w omawianych 

wcześniej miejscowościach i wynosił ogółem 7,4% (3,9 kobiet i 3,5% mężczyzn). 

W kategorii wiekowej kobiet w wieku 20-60 lat, ich liczba wynosiła 237 osób, co 

stanowiło 26,7% ogółu mieszkańców Kojszówki. W przypadku mężczyzn                       

w przedziale wiekowym 20-65 lat, ich liczba wynosiła 298 osób (33,5% ogółu 

mieszkańców). W kategorii wiekowej powyżej 60 lat,  kobiety stanowiły  udział 

11,6% ogółu mieszkańców tj. 103 osoby. W przypadku mężczyzn w wieku 

powyżej 65 roku życia, ich liczba wyniosła 43 osoby (4,8% ogółu mieszkańców 

Kojszówki). 

Wykres 9 Wykres 10 Liczba mieszkańców Kojszówki w podziale na płeć                    

i kategorie wiekowe w 2012 roku 
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Najmniejszą liczbę mieszkańców ma Wieprzec tj. w 2012 roku – 410 osób.  

Liczba najmłodszych (0-6 lat) mieszkańców tej miejscowości wynosiła 

odpowiednio: dziewczynki 13, chłopcy 9. Tu udział dzieci w przedziale wiekowym 

0-6 lat wśród mieszkańców był nieco niższy niż udział w mieście i wynosił 5,4%  

(dziewczynki 3,2%, chłopcy 2,2% ogółu mieszkańców). Liczba nieco starszych 

dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 7-15 lat wynosiła razem 42 osoby,                  

z czego liczba dziewczynek i chłopców była zbliżona i wynosiła 22 dziewczynki 

(5,4% ogółu mieszkańców) i 20 chłopców (4,9% ogółu mieszkańców). Kolejna 

grupa osób, to mieszkańcy Wieprzca w przedziale 16-19 lat. W tej kategorii 

wiekowej liczba kobiet wynosiła 11 osób tj. 2,7% ogółu, a liczba mężczyzn 

wynosiła 13 osób (3,2% ogółu). Liczba ludności Wieprzca w przedziale wiekowym 

20-60 lat w przypadku kobiet i 20-65 lat w przypadku mężczyzn wynosiła razem 

233 osób. Liczba kobiet w tym przedziale to 107 osób (26,1% ogółu mieszkańców), 

a liczba mężczyzn była nieco wyższa i wynosiła 126 osób (30,7% ogółu 

mieszkańców). Ostatnią analizowaną grupą wiekową są osoby starsze. Tu                   

w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia kobiety stanowiły większość tj. 53 

osób – co stanowiło 12,9% ogółu mieszkańców i jest to najwyższy wskaźnik dla tej 

kategorii wiekowej w całej gminie. Liczba mężczyzn w kategorii wiekowej 

powyżej 65 roku życia wynosiła w 2012 roku 36 osób, stanowiąc udział 8,8% 

ogółu mieszkańców, również jest to najwyższy udział mężczyzn wśród 

mieszkańców w porównaniu z innymi miejscowościami w gminie. Mała liczba 

dzieci i duża liczba osób powyżej 60 roku życia oznacza, iż miejscowość ta jest 

demograficznie stara.  Opisane dane prezentuje poniższy  wykres. 

Wykres 11 Wykres 12 Liczba mieszkańców Wieprzca w podziale na płeć                    

i kategorie wiekowe w 2012 roku 
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Na zakończenie rozdziału dotyczącego struktury demograficznej gminy Maków 

Podhalański, zostanie przedstawiona analiza liczby mieszkańców w ujęciu 

dynamicznym w latach 2010-2012. 

Liczba mieszkańców w gminie w 2010 roku wynosiła 16 271 osób i w ciągu 

omawianych trzech lat spadła do 16 230 w 2012 roku.  Jednak sytuacja                          

w poszczególnych miejscowościach była zróżnicowana, bowiem jest grupa 

miejscowości, u których nastąpił zdecydowany wzrost liczby ludności oraz grupa 

miejscowości, gdzie uwidoczniony był spadek bądź stagnacja liczby ludności                 

w badanym okresie czasu 2010-2012.  

Na wstępie zaprezentowano te miejscowości, u których został zauważony 

wzrost liczby mieszkańców, dlatego można je nazwać demograficznie młodymi. 

Należą do nich: Białka i Juszczyn. 

Pierwszą miejscowością, u której zauważono największy wzrost liczby 

mieszkańców jest Juszczyn. W Juszczynie liczba mieszkańców ogółem wzrosła                

w ciągu trzech lat o 29 osób. Najbardziej optymistyczny jest fakt, iż wzrosła liczba 

dzieci w przedziale wieku 0-6 lat z 203 w 2010 roku do 215 w 2012 roku, czyli aż                

o 12 osób. Grupa osób w wieku produkcyjnym (20-60 kobiety i 20-65 mężczyźni) 

także wzrosła, w tym przypadku dla kobiet – największy wzrost o 24 osoby, dla 

mężczyzn - wzrost o 8 osób. W przypadku osób najstarszych nastąpiła stagnacja ich 

liczby, bowiem u kobiet nastąpił spadek liczby o 2 osoby, a u mężczyzn wzrost             

o 2 osoby. W grupie osób młodych tj. w wieku 7-15 nastąpił wzrost o 13 osób                    

a w przypadku osób w przedziale 16-19 lat następował spadek ich liczebności – 

największy bo o 28 osób.  

Drugą miejscowością pod względem wzrostu liczby ludności jest Białka.                 

W Białce liczba mieszkańców ogółem wzrosła w ciągu trzech lat o 21 osób. 

Optymistyczny jest także fakt, iż wzrosła liczba dzieci w przedziale wieku 0-6 lat   

z 171 w 2010 roku do 176 w 2012 roku. Nastąpił także wzrost liczby najstarszych 

mieszkańców - kobiet po 60 roku życia o 10 osób i 3 mężczyzn po 65 roku życia. 

Grupa osób w wieku produkcyjnym także wzrosła, w tym przypadku 20-60 lat dla 

kobiet – wzrost o 8 osób i 20-65 lat dla mężczyzn - wzrost o 15 osób. Spadek liczby 

mieszkańców nastąpił tylko w przypadku dzieci i młodzieży 7-15 lat o 20 osób.                

W przypadku osób w wieku 16-19 lat sytuacja nie zmieniła się. Jednak w ogólnym 

bilansie Białka znajduje się w grupie demograficznie młodych.  
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Do drugiej grupy zaliczono miejscowości, u których stwierdzono stagnację 

(niewielki wzrost lub spadek liczby ludności ogółem) liczby mieszkańców                      

w gminie. Należą do nich: Kojszówka i Wieprzec. 

W Kojszówce liczba ludności w okresie 2010-2012 zwiększyła się o 2 osoby. 

W 2010 roku Kojszówkę zamieszkiwało 887 osób, w 2011 roku 880, a w 2012 roku 

889 osób. W podziale na kategorie wiekowe, wzrost nastąpił  u najmłodszych 

mieszkańców w wieku 0-6 lat o 3 osoby, oraz u osób w wieku produkcyjnym tj. 

kobiet w wieku 20-60 lat o 6 osób i mężczyzn w wieku 20-65 lat o 15 osób. Spadki 

odnotowano w pozostałych grupach. Największy spadek wystąpił w grupie dzieci              

i młodzieży 7-15 lat tj. o 18 osób, w pozostałych przypadkach o jedną lub dwie 

osoby.  

W miejscowości Wieprzec sytuacja wyglądała jeszcze bardziej statycznie. 

Liczba ludności ogółem zmniejszyła się o 1 osobę. W 2010 roku w Wieprzcu 

mieszkało 411 osób, w 2011 roku 409, a w 2012 roku 410 osób. W podziale na 

kategorie wiekowe, liczba dzieci 0-6 lat nie zmieniła się w przeciągu 3 lat tj.                 

w 2010 i 2012 roku było 22 dzieci. Liczba starszych dzieci w wieku 7-15 zmalała   

o 1 osobę. Liczba mieszkańców w wieku 16-19 utrzymywała się na poziomie 24 

osoby w 2010 jak i w 2012 roku. Liczba kobiet w wieku 20-60 lat zmniejszyła się   

o 2 osoby, a w przypadku mężczyzn o 1 osobę. Zwiększyła się o 1 osobę liczba 

najstarszych mieszkanek Wieprzca i o 2 osoby najstarszych mieszkańców 

Wieprzca.  

Na zakończenie rozdziału dotyczącego dynamiki liczby ludności w gminie 

Maków Podhalański, zostaną omówione miejscowości, które zostały zaliczone do 

tych, u których liczba mieszkańców zmalała w ciągu omawianych trzech lat. 

Należą do nich: Maków Podhalański, Żarnówka i Grzechynia. 

Analizę należy rozpocząć od Żarnówki, w której liczba ludności ogółem                

w ciągu trzech lat zmniejszyła się o 15 osób. W 2010 roku w Żarnówce mieszkało 

1353 osób, w 2011 roku 1349 osób i w 2012 roku 1338 osób. Istotnym                      

i optymistycznym faktem jest to, iż udział procentowy dzieci do lat 6, wśród 

ogólnej liczby mieszkańców jest stosunkowo wysoki. Był on najwyższy wśród 

wszystkich miejscowości w gminie w 2010 roku i wynosił 8,1% oraz najwyższy               

w 2011 i wynosił 8,2% ogółu mieszkańców Żarnówki. W 2012 roku spadł do 

poziomu 7,5%. Liczba dzieci wynosiła 109 w 2010 roku i spadła do 101 w 2012 
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roku. Wśród dzieci 0d 7 do 15 roku życia nastąpił niewielki wzrost o 2 osoby.                     

W kolejnej kategorii wiekowej 16-19 lat nastąpił spadek liczby mieszkańców o 6 

osób. Zmniejszenie się liczby mieszkańców uwidocznione zostało także wśród 

kobiet w wieku produkcyjnym (20-26 lat) o 11 osób i najstarszych mężczyzn po 65 

roku życia o 1 osobę. Stagnację wykazała grupa wiekowa kobiet po 60 roku życia  

a drugi, zarazem największy wzrost, bo o 9 osób wykazała się grupa mężczyzn              

w wieku produkcyjnym.  

Grzechynia to kolejna miejscowość, u której stwierdzono spadek liczby 

mieszkańców. W tym przypadku zmniejszyła się liczba o 20 osób. W 2010 roku               

w Grzechyni mieszkało 2546 osób, w 2011 roku nastąpił niewielki wzrost do liczby 

2560 osób i w 2012 roku mieszkało tu 2526 osób. Liczba dzieci w wieku 0-6 lat 

wynosiła 192 w 2010 roku i zmniejszyła się do 179 w 2012 roku (13 osób).                   

W kolejnych przedziałach wiekowych liczba mieszkańców także uległa spadkom. 

Największy spadek odnotowano wśród mężczyzn 20-65 lat - o 19 osób, a także 

wśród kobiet 20-60 lat – o 9 osób. Liczba dzieci i młodzieży w wieku 7-15 

zmniejszyła się o 1 osobę, a w wieku 16-19 o 7 osób. Wzrost liczby osób 

zanotowano tylko wśród najstarszych mieszkańców i mieszkanek Grzechyni. 

Zwiększyła się liczba kobiet po 60 roku życia aż o 23 osoby i mężczyzn po 65 roku 

życia o 6 osób.  

Ostatnią analizowaną miejscowością jest miasto Maków Podhalański. Liczba 

ludności w mieście zmniejszyła się w czasookresie 2010-2012 o 57 osób. W 2010 

roku miasto zamieszkiwało 5939 osób, w 2011 roku -  o 15 mniej tj. 5924 i w 2012 

roku o 42 mniej – tj. 5882. W podziale na płeć mieszkańców miasta, liczba kobiet 

zmniejszyła się o 23 osoby, a liczba mężczyzn o 34 osoby. Duży spadek liczby 

mieszkańców wystąpił u dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych do 6 lat                

i dalszych tj. 7-15 i 16-19 lat. Wśród najmłodszych dzieci odnotowano spadek o 14 

osób z 390 w 2010 roku do 376 w 2012 roku. Wśród starszych dzieci spadek był 

niewielki tj. o 6 osób. Natomiast zauważono, iż udział dzieci w tej grupie wiekowej 

wśród mieszkańców był najniższy i utrzymywał się na podobnym poziomie tj.  

8,6% w przeciągu omawianych trzech lat. Największy spadek odnotowano wśród 

młodzieży 16-19 lat, aż o 54 osoby. Spadek  liczby osób w mieście zauważono 

także wśród mężczyzn w wieku 20-65 lat tj. z 1863 osób do 1855 osób. 

Niewielkimi wzrostami liczby mieszkańców charakteryzowały się pozostałe grupy 
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osób. Liczba kobiet w wieku powyżej 60 roku życia wzrosła o 7 osób. Istotny jest 

także fakt, iż udział procentowy tej grupy osób był najwyższy w całej gminie                   

i wynosił w 2010 roku 13,2%,  a w 2011 roku i w 2012 roku – 13,5%. Liczba 

kobiet w wieku 20-60 lat odnotowała wzrost o 8 osób w przeciągu lat 2010-2012. 

Największy wzrost mieszkańców odnotowano w grupie mężczyzn powyżej 65 roku 

życia – wzrost o 11 osób. Poniżej przedstawiono tabelę odnoszącą się do wyżej 

opisanych danych dla miejscowości w gminie Maków Podhalański w latach               

2010-2012.  
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Tabela 1 Liczba mieszkańców Gminy Maków Podhalański i procentowy ich udział w ogólnej liczbie ludności w latach 2010-2012 

2012 

miejscowość 0-6 lat % 7-15 lat % 16-19 lat % 
kobiety 

20-60 lat % 
mężczyźni 
20-65 lat % 

kobiety 
powyżej 

60 lat % 

mężczyźni 
powyżej 65 

lat % 
razem 
kobiety 

razem 
mężczyźni SUMA 

Białka 176 6,7 271 10,4 166 6,4 721 27,6 866 33,2 287 11,0 121 4,6 1318 1290 2608 

Grzechynia 179 7,1 271 10,7 138 5,5 698 27,6 814 32,2 283 11,2 143 5,7 1283 1243 2526 

Juszczyn 215 8,3 290 11,3 120 4,7 696 27,0 838 32,5 276 10,7 142 5,5 1266 1311 2577 

Kojszówka 49 5,5 93 10,5 66 7,4 237 26,7 298 33,5 103 11,6 43 4,8 458 431 889 

Maków Podhalański 376 6,4 507 8,6 282 4,8 1723 29,3 1855 31,5 797 13,5 342 5,8 3083 2799 5882 

Wieprzec 22 5,4 42 10,2 24 5,9 107 26,1 126 30,7 53 12,9 36 8,8 206 204 410 

Żarnówka 101 7,5 145 10,8 63 4,7 356 26,6 444 33,2 154 11,5 75 5,6 668 670 1338 

2011 

Białka 176 6,8 267 10,3 180 6,9 707 27,3 861 33,2 286 11,0 114 4,4 1314 1277 2591 

Grzechynia 195 7,6 268 10,5 142 5,5 701 27,4 841 32,9 276 10,8 137 5,4 1297 1263 2560 

Juszczyn 189 7,4 289 11,3 137 5,4 691 27,0 826 32,3 278 10,9 145 5,7 1249 1306 2555 

Kojszówka 46 5,2 100 11,4 67 7,6 232 26,4 288 32,7 103 11,7 44 5,0 450 430 880 

Maków Podhalański 376 6,3 515 8,7 319 5,4 1713 28,9 1865 31,5 801 13,5 335 5,7 3108 2816 5924 

Wieprzec 21 5,1 42 10,3 28 6,8 106 25,9 125 30,6 54 13,2 33 8,1 205 204 409 

Żarnówka 111 8,2 145 10,7 60 4,4 364 27,0 439 32,5 157 11,6 73 5,4 676 673 1349 

2010 

Białka 171 6,6 291 11,2 166 6,4 713 27,6 851 32,9 277 10,7 118 4,6 1310 1277 2587 

Grzechynia 192 7,5 272 10,7 145 5,7 707 27,8 833 32,7 260 10,2 137 5,4 1281 1265 2546 

Juszczyn 203 8,0 277 10,9 148 5,8 672 26,4 830 32,6 278 10,9 140 5,5 1239 1309 2548 

Kojszówka 46 5,2 111 12,5 68 7,7 231 26,0 283 31,9 104 11,7 44 5,0 452 435 887 

Maków Podhalański 390 6,6 513 8,6 336 5,7 1715 28,9 1863 31,4 791 13,3 331 5,6 3106 2833 5939 

Wieprzec 22 5,4 43 10,5 24 5,8 109 26,5 127 30,9 52 12,7 34 8,3 206 205 411 

Żarnówka 109 8,1 143 10,6 69 5,1 367 27,1 435 32,2 154 11,4 76 5,6 676 677 1353 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 
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5. System edukacji w Gminie Maków Podhalański 

 

Według danych otrzymanych z Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych                     

w Makowie Podhalańskim, na temat liczby placówek oświatowych oraz liczby dzieci               

i uczniów tych placówek, struktura systemu oświaty w gminie w 2012 roku wyglądała 

następująco. W gminie znajdują się ogółem 4 przedszkola, w tym 1 gminne, 1 prywatne 

i 2 niepubliczne oraz 1 punkt przedszkolny. Liczba szkół podstawowych wynosi 8, 

natomiast w gminie działają 4 gimnazja. Liczba dzieci uczęszczających do wszystkich 

przedszkoli (łącznie z punktem przedszkolnym) w  gminie wynosi 179 osób. Natomiast 

wśród przedszkoli, największa liczba dzieci uczęszcza do przedszkola gminnego                  

w Makowie Podhalańskim. Wszystkich uczniów w szkołach podstawowych, w roku 

2012 roku – w klasie I-VI – było 1076, w klasie „0” – 299. Z kolei największa liczba 

uczniów uczyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół w Makowie 

Podhalańskim, a także w Szkole Podstawowej w Juszczynie i Szkole Podstawowej                 

w Białce. W gimnazjach ogółem uczyło się 493 uczniów. Najwięcej uczniów 

uczęszczało do Gimnazjum w Zespole Szkół, a drugim gimnazjum pod względem ilości 

uczących się w nim uczniów było Gimnazjum w Białce. Liczba dzieci ogółem 

uczęszczających do poszczególnych typów placówek prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 13 Liczba dzieci uczących się w poszczególnych typach placówek                        

w Gminie Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 
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W Makowie Podhalańskim (miasto) znajduje się Gminne Przedszkole 

Samorządowe w Zespole Szkół, do którego uczęszczało w 2012 roku 50 dzieci. 

Znajduje się tu także Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek z liczbą 35 dzieci, oraz 

Prywatne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”, do którego uczęszczało 38 dzieci.                 

W mieście znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół, do której uczęszcza 

łącznie 493 uczniów, z czego 394 uczniów uczy się w klasach I-VI, a 99 uczniów w 

klasach „0”. Znajduje się tu także Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich, do której uczęszcza łącznie 72 uczniów, w tym 45 uczniów uczy się w 

klasach I-VI, 16 uczniów w klasie „0” i 11 uczniów w klasach poniżej „0”.                         

W Gimnazjum w Zespole Szkół uczyło się w 2012 roku łącznie 207 uczniów.  

 

Wykres 14  Liczba dzieci uczących się w poszczególnych typach placówek                  

w mieście Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 
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klas I-VI, 25 osób to uczniowie klas „0”, tyleż samo to uczniowie klas poniżej „0”.              

Do Gimnazjum w Zespole Szkół w Białce uczęszczało łącznie 135 uczniów.  
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Wykres 15 Liczba dzieci uczących się w poszczególnych typach placówek w Białce 

w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 
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Wykres 16 Liczba dzieci uczących się w poszczególnych typach placówek                        

w Kojszówce, Grzechyni, Wieprzcu i Żarnówce w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 

 

Współczynnik skolaryzacji wg danych z GUS jest miarą powszechności nauczania     

i wyrażony jest w ujęciu procentowym, jest on zgodny z Ustawą z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.). Rozróżnia się 

skolaryzacje brutto i netto. Współczynnik skolaryzacji brutto wyliczamy dzieląc liczbę 

osób uczących się na danym poziomie kształcenia, przez liczbę ludności w grupie 
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w 2012 roku. Poniższy wykres prezentuje podane dane w porównaniu z powiatem 

suskim i woj. małopolskim. 

 

Wykres 17 Współczynnik skolaryzacji (%) w szkołach podstawowych                                

i gimnazjalnych w Gminie Maków Podhalański oraz na obszarze wiejskim gminy, 

w powiecie suskim i woj. małopolskim w latach 2011-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Na terenie Makowa Podhalańskiego działa szkoła ponadgimnazjalna, prowadzona 

przez powiat suski tj. Zespół Szkół im. św. Jana Kantego. W roku 2011 w szkole 

otwarte zostało Technikum Usług Fryzjerskich, które kształci uczniów w zakresie 

stylizacji i fryzjerstwa. Dla osób dorosłych w Makowie Podhalańskim działa 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Dwuletnie Liceum Uzupełniające.  

 Na tym terenie, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz                        

z niepełnosprawnościami sprzężonymi działa Specjalny Ośrodek Szkolno -

Wychowawczy. W tutejszym SOSW działa od 1999 roku szkoła podstawowa                        

i gimnazjum, a od 2006 roku także szkoła ponadgimnazjalna przysposabiająca do pracy. 
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2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci                

(Dz. U. Nr 68, poz.587), SOSW prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka.  
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6. Opieka zdrowotna w Gminie Maków Podhalański 

 

Opiekę w zakresie zdrowia w Gminie Maków Podhalański, sprawuje Miejska 

Przychodnia Zdrowia oraz Szpital w Makowie Podhalańskim, należący do Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Oprócz wymienionych zakładów,                 

w Makowie Podhalańskim działa Zakład Opieki Długoterminowej (Szpital 

Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o).  

Miejska Przychodnia Zdrowia gwarantuje swoim mieszkańcom podstawową 

opiekę medyczną. Znajdują się tu poszczególne komórki takie jak: gabinet medycyny 

szkolnej, poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, poradnia ginekologiczno - 

położnicza, poradnie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia 

stomatologiczna.  

W szpitalu w Makowie Podhalańskim znajdują się 4 oddziały: Obserwacyjno - 

Zakaźny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Medycyna paliatywna oraz oddział 

wewnętrzny. Na oddział obserwacyjno zakaźny przyjmowani są pacjenci z ostrymi               

i przewlekłymi chorobami infekcyjnymi, z ostrymi i przewlekłymi chorobami wątroby, 

z infekcyjnymi schorzeniami przewodu pokarmowego, neuroinfekcje z wyłączeniem 

przypadków o ciężkim przebiegu. Na oddziale znajduje się 15 łóżek, a wśród personelu 

jest 2 lekarzy i 9 pielęgniarek. W Zakładzie opiekuńczo - leczniczym znajduje się 60 

łóżek, natomiast wśród personelu należy wyróżnić: 3 lekarzy, 20 pielęgniarek,                       

4 rehabilitantów, 1 psycholog, 1 logopeda, 1 instruktor terapii zajęciowej, 1 asystent 

osoby niepełnosprawnej oraz 1 sekretarka medyczna. W Zakładzie Medycyny 

Paliatywnej znajduje się 15 łóżek, a wśród obsługi tego oddziału jest 2 lekarzy,                    

11 pielęgniarek, 1 rehabilitant i 1 technik. Na oddział wewnętrzny przyjmowani są 

pacjenci ze schorzeniami narządów wewnętrznych, które nie wymagają interwencji 

chirurgicznej. Podstawowym zadaniem  jest diagnostyka i leczenie: schorzeń 

reumatycznych, schorzeń przewodu pokarmowego, schorzeń endokrynologicznych,  

 schorzeń układu oddechowego,  schorzeń układu krążenia, schorzeń 
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endokrynologicznych. Oddział ten posiada 15 łóżek, a wśród personelu jest 3 lekarzy i 7 

pielęgniarek. 
1
 

Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim powstał w 2000 roku 

na bazie Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy. Zakład posiada dwa zakłady opiekuńcze: 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, w którym znajduje się 70 łóżek oraz Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy w którym znajduje się 80 łóżek. Do Zakładu Długoterminowej 

Opieki Medycznej przyjmowani są pacjenci, którym zakład zapewnia całodobową, 

intensywną opiekę lekarsko – pielęgniarską i rehabilitacyjną.
2
 

Na terenie miasta Maków Podhalański znajduje się 5 prywatnych aptek.                  

Wg danych GUS, liczba ludności na jedną aptekę w mieście wynosi 1512 osób, a na 

terenie obszarów wiejskich  liczba ta jest dużo wyższa wynosząc – 10309 osób.  

Wg danych z GUS, liczba porad lekarskich w zakresie ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej w 2012 roku wynosiła w gminie 71 425 porad, a liczba porad lekarskich               

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ogółem w 2012 roku wynosiła 59 472 

porady, co oznaczało spadek w stosunku do 2010 roku o 7217 porad.  Oznacza to że 

mniej porad udzielono wśród mieszkańców z obszarów wiejskich jak i wśród 

mieszkających w mieście. Wykres dotyczący ilości porad w gminie, w  mieście i na 

obszarze wiejskim przedstawiono poniżej. 

Wykres 18 Liczba udzielonych porad ogółem w gminie Maków Podhalański,                 

w poddziale na obszar miasta i wsi w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

                                                           
1
 http://www.zozsuchabeskidzka.pl/Szpitale/Szpital_w_Makowie_Podhalańskim 

2
 http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Właściwe 

jednostki+organizacyjne/Zdrowie+i+pomoc+spoleczna/Zaklad+Opieki+Medycznej/O+jednostce/ 
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7. Kultura w Gminie Maków Podhalański 

 

Na terenie Gminy Maków Podhalański działalność związaną z krzewieniem 

kultury prowadzi Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Odbywają się  w nim zajęcia 

cykliczne takie jak zajęcia świetlicowe, indywidualna nauka gry na instrumentach, 

kółko teatralne dla dzieci, kółko plastyczne, znajduje się tu  pracownia fotograficzna, 

prowadzone są zajęcia Orkiestry Dętej i zajęcia Zespołu Regionalnego „Polana 

Makowska”, jest sekcja tenisa stołowego, prowadzone są zajęcia w Akademii Literatury 

dla dzieci oraz zajęcia pod nazwą „otwarty mikrofon" dla dzieci i młodzieży. Prócz tego 

odbywają się także liczne sezonowe spektakle teatralne, zajęcia muzyczno-taneczne, 

konkursy malarstwa i rzeźby, wystawy malarskie oraz między innymi wiele działań 

prozdrowotnych dla mieszkańców. Na terenie gminy prężnie działają także świetlice            

w Grzechyni i Żarnówce, prowadząc zajęcia plastyczne i muzyczne oraz spotkania Kół 

Gospodyń Wiejskich.  

Wg danych z GUS, na 1 placówkę biblioteczną przypadało w gminie Maków 

Podhalański w 2012 roku 2726 osób i jest to wskaźnik lepszy od powiatu suskiego tj. 

2708 mieszkańców. W podziale na miasto i obszar wiejski, zdecydowanie lepszy 

wskaźnik osiągnęło miasto, dając wynik 6046 osób na 1 placówkę biblioteczną, 

natomiast wskaźnik na wsi osiągnął 2062 osoby, przy czym należy zauważyć, iż z roku 

na rok on rośnie.  

 

Wykres 19  Liczba osób na 1 placówkę biblioteczną w powiecie suskim, na 

obszarze miasta i wsi w Makowie Podhalańskim w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie danych na podstawie GUS 
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Gmina Maków Podhalański osiągnęła porównywalne  wskaźniki z powiatem 

suskim pod względem liczby czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców. 

Liczba czytelników w powiecie wyniosła 161 w 2012 roku – nastąpił niewielki wzrost                     

w porównaniu do roku 2010, a liczba czytelników w gminie na 1000 mieszkańców 

wynosiła 157 i nieco spadła w porównaniu do roku 2010.  

 

Wykres 20 Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców,                 

w powiecie suskim, w gminie Maków Podhalański oraz na obszarze miasta                      

i obszarów wiejskich Gminy Maków Podhalański 

 

Źródło: opracowanie danych na podstawie GUS 

 

Wg danych pozyskanych z GUS, w Gminie  Maków Podhalański  odbyły się 

ogółem w 2012 roku 23 imprezy kulturalne, z czego 20 odbyło się na terenie miasta, a 3 

na terenie miejscowości wiejskich.  Liczba osób ogółem na wszystkich imprezach  

kulturalnych zorganizowanych w 2012 roku wynosiła w gminie 2938, z czego 98,0% to 

mieszkańcy miasta a 2% to mieszkańcy wsi.  

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej
3
 można 

uzyskać także informacje, na temat dostępności domów kultury, ośrodków kultury, 

klubów, świetlic i kół w powiecie, a wskaźnik dostępności tych dóbr kultury oznacza 

liczbę osób przypadającą na jedną placówkę kultury. W Gminie Maków Podhalański 

                                                           
3
 http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis 
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wynosił on 3271 osób i jest on niższy od wskaźnika dla Suchej Beskidzkiej ale wyższy 

od wskaźników w innych gminach w powiecie, co prezentuje poniższa mapa. 

Mapa 3 Wskaźnik dostępności domów kultury, ośrodków kultury, klubów, świetlic 

i kół w powiecie suskim w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie danych na podstawie strony internetowej ROPS Kraków: 

http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis 
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8. Rynek pracy i bezrobocie w Gminie Maków Podhalański 

 

Stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa każdej rodziny zależy przede wszystkim od 

pozycji na rynku pracy dorosłych członków rodziny oraz od warunków materialnych tej 

rodziny. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na 2012 rok liczba osób 

pozostających bez pracy w powiecie suskim wynosiła 3 879 osób. Największą liczbę 

stanowią mieszkańcy Gminy Maków Podhalański – tj.  21,1% a najmniej bezrobotnych 

osób jest w Bystrej - Sidzinie tj. 6,2 %. Poniżej zaprezentowano mapę powiatu suskiego 

prezentującą procentowy udział osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu 

w 2012 roku.  

 

Mapa 4  Procentowy udział osób pozostających bez pracy w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych  w powiecie suskim w 2012 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej w 2010 roku, osób 

pozostających bez pracy z terenu Gminy Maków Podhalański było łącznie 417, w 2011 

roku 419,  a w 2012 roku 507 osób, tak więc liczba osób z roku na rok wzrasta.  

 Pierwszą z cech informujących o osobach pozostających bez pracy jest płeć. Dane  

o rozkładzie tej cechy zawiera poniższy wykres. 

 

Wykres 21  Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Maków Podhalański,                  

w podziale na płeć w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Analiza tych danych jednoznacznie wskazuje na większą liczbę kobiet niż 
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z tendencją wzrostową. Drugą liczną grupą są osoby w przedziale wieku 25-34 lat. 

Stanowili oni w 2010 roku 26,1 %, w 2011 roku – 26,3 % , a  w 2012 roku – 28,0% 

ogółu bezrobotnych, tak więc udział tej grupy rośnie i zwiększył się w badanym okresie 

o 1,9 punktów procentowych. Trzecią grupę pod względem liczebności osób 

bezrobotnych stanowią mieszkańcy gminy w przedziałach wiekowych 35-44 i 45-54 

lata. Największy udział tej pierwszej grupy był w roku 2012 – 18,3% (w latach 

poprzednich: 16,1% - 2010 roku i 13,6% w 2011). Największy udział drugiej grupy był  

w 2010 roku – tj. 18,0% , następnie nastąpił spadek do 12,5 % w 2011 roku niewielki 

wzrost do  14,0% w 2012 roku. Udział bezrobotnych osób w wieku 55- 59 lat, to 

wskaźnik na poziomie 6,5% (taki sam dla 2010 i 2012 roku). Zmniejszyła się liczba 

osób bezrobotnych powyżej 60 roku życia z  1,7% w 2010 roku do 1,4% w 2012 roku. 

Poniższy wykres przedstawia dokładny rozkład tej cechy w poszczególnych latach. 

Wykres 22 Procentowy udział (%) mieszkańców Gminy Maków Podhalański, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej w podziale 

na kategorie wiekowe od 18 do 64 roku życia w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Istotną cechą na rynku pracy określającą możliwości uzyskania zatrudnienia jest 

poziom wykształcenia. W grupie bezrobotnych mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej,  

w latach 2010-2012 dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.  

W 2010 roku grupa ta stanowiła 32,9 % osób bezrobotnych ogółem, w 2011 roku - 
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26,1%, a w 2012 roku ponownie obejmowała udział 32,9%. Drugą z kolei pod 

względem liczebności grupą są osoby z wykształceniem podstawowym. W 2010 roku 

stanowili oni 28,3 %, w 2011 roku- 24,0%, a w 2012 roku – 25,2%. Kolejną grupę 

stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym, gdzie liczebność tej grupy 

osób oscyluje między 17,9% (w 2011 roku), a 20,1% (w 2012 roku). Najmniej liczną 

grupę stanowią osoby z wykształceniem ogólnokształcącym – średnia 12% oraz 

wyższym –średnia 8,6%. Poniższy wykres przedstawia rozkład tej cechy                              

w poszczególnych latach 

Wykres 23 Procentowy (%) udział mieszkańców Gminy Maków Podhalański, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej w podziale 

na rodzaj wykształcenia w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Kolejną analizowaną cechą bezrobotnych mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański jest czasookres pozostawania bez pracy. Wśród osób pozostających bez 

pracy wg PUP w 2010 roku dominowały osoby pozostające bez zatrudnienia od 1 do 3 

miesięcy, stanowiąc 23,0 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej wskaźnik jej udziału 

zmniejszył się z 21,7% w 2011 roku, aż do 16,4% w 2012 roku. Dużą grupę w 2010 

roku stanowiły osoby bezrobotne od 6 do 12 miesięcy, ich udział wynosił 22,1% i spadł 

do 14,8% w 2011 roku,  a następnie wzrósł do 21,5% w 2012 roku.       
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Następna duża grupa mieszkańców gminy Maków Podhalański, to osoby 

pozostające bez zatrudnienia przez okres od 3 do 6 miesięcy. Ich udział wśród ogółu 

wynosił w 2010 roku 20,9%, w 2011 roku – 17,5%, a w 2012 roku 21,7%. Osoby 

bezrobotne pozostające bez pracy w okresie od 1 roku do 2 lat, to także duża grupa, ich 

udział wynosił 17,0% w 2010 roku i nieco wzrósł o 0,4 punków procentowych w 2012 

roku. Najmniejsze grupy bezrobotnych to osoby bez pracy do 1 miesiąca - średnio                 

w ciągu 3 lat ich udział wynosił 9,7%, a osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 

miesięcy – ich udział niestety wzrastał – w 2010 roku był najmniejszy i wynosił 5,3%, 

w 2011 roku wzrósł o niemal połowę do 10,5% i w 2012 roku wzrósł do 13,0%.  

Wykres 24 Procentowy (%) udział mieszkańców Gminy Maków Podhalański 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, ze 

względu na czas korzystania z PUP w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Wg danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 

osoby bezrobotne z terenu gminy pozostające bez prawa do zasiłku stanowią większość 

tj. w 2010 roku - 87,2 %,  w 2011 roku – 85,0 %, w 2012 roku – 84,6%. Jak widać na 

poniższym wykresie, procentowy udział mieszkańców gminy, którzy posiadają prawo 

do zasiłku rośnie kosztem osób bez prawa do zasiłku, których udział corocznie                

obniża się.  
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Wykres 25  Procentowy (%) udział mieszkańców Gminy Maków Podhalański, 

zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, z prawem 

do zasiłku i bez prawa do zasiłku  w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej korzystają także osoby 

niepełnosprawne. Niemożność podejmowania przez nich pewnych czynności, często 

bariery architektoniczne oraz brak specjalnych dostosowywanych pod ich potrzeby 

miejsc pracy stanowią dla nich utrudnienia, co wiąże się z niemożliwością lub 

przeszkodą w powrocie na rynek pracy. Wg danych w 2010 roku z PUP w Suchej 

Beskidzkiej skorzystało łącznie 18 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Maków 

Podhalański, w 2011 roku – 15,  a w 2012 roku – 13.  

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej posiada także informacje na 

temat podjęcia pracy przez osoby bezrobotne. Liczby te wskazują jednoznacznie,          

iż coraz mniej osób podejmuje zatrudnienie. W 2010 roku osób, którzy podjęli  

zatrudnienie było 209, w 2011 roku – 212, a w 2012 roku - 190.  

Większe możliwości podjęcia pracy oprócz jakże ważnego doświadczenia 

zawodowego dają wszelkiego rodzaju kursy, szkoły, szkolenia, studia podyplomowe. 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej pomaga mieszkańcom przekwalifikować 

się czy też podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przeprowadza on bowiem różnego 

rodzaju szkolenia, np. w 2011 roku wg danych z raportu
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rynku pracy przeprowadził szkolenia m.in. typu: Kwalifikacja wstępna przyspieszona 

kat. C, Podstawy rysunku i tatuowania, Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. 

III, Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III, Szkolenie okresowe na 

przewóz rzeczy, Prawo jazdy kat. C, Florysta - designer, Operator pomp do mieszanki 

betonowej, Podstawy obsługi komputera z pakietem Office i Internetem. W 2010 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej skierował na szkolenia 321 osób, przy 

czym szkolenie ukończyło 317 osób zaś zatrudnienie po zakończeniu szkolenia lub 

kursu znalazło 29,9% grupy. 

Na zakończenie powyższego rozdziału można dokonać istotnych wniosków, które 

będą mogły stanowić w najbliższej przyszłości argumenty przemawiające za 

koniecznością opracowania przez samorząd w Makowie Podhalańskim odpowiednich 

programów aktywizujących dla poniższych grup.  

 Osoby bezrobotne z gminy Maków Podhalański stanowiły 3,1% ogółu 

mieszkańców w 2012 roku 

 Wśród ogółu bezrobotnych to kobiety stanowiły większość – 55,2%  w 2012 

roku 

 Najwięcej osób bezrobotnych jest w przedziale wiekowym 18-24 lat stanowiąc 

31,8 % ogółu bezrobotnych w 2012 roku 

 Dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiąc 32,9% 

ogółu bezrobotnych w 2012 roku 

 Ze względu na czas pozostawania bez pracy najwięcej było osób bezrobotnych 

tj. 21,7% pozostających bez zatrudnienia przez okres od 3 do 6 miesięcy w 2012 

roku 

 Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 84,6 % ogółu bezrobotnych w 2012 

roku 

 Osób podejmujących zatrudnienie jest coraz mniej- liczba zmniejszyła się                     

w okresie 2010-2012 roku o 19 osób 

 Osób niepełnosprawnych korzystających z PUP jest coraz mniej 
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9. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Gminie Maków 

Podhalański 

Osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej uwagi i interwencji ze strony 

pomocy społecznej. Niepełnosprawność bowiem jest istotnie trudną kwestią zdrowotno 

- społeczną. Na podstawie  art.2 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

niepełnosprawnością nazwiemy trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,                

w szczególności powodującą niezdolność do pracy.  

Od 1 września 1997 r. obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa: 

1) orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez Powiatowe Zespoły do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

2) orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - prowadzone przez 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

działa na podstawie poniższych ustaw i rozporządzeń:  

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.  

w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 

życia 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia                     

o trzech stopniach niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień.  Zgodnie 

z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej rozróżnia się 

trzy stopnie niepełnosprawności:  

1) Znaczny - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 
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i wymagającą, w celu pełnienie ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki     

i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji 

2) Umiarkowany – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia 

ról społecznych 

3) Lekki - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy                 

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 

zawodowych, z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mającą 

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy 

pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki 

techniczne.  

 Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób 

niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną,                

o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady 

wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą 

konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne 

osobie w danym wieku.  

Na potrzeby niniejszej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej, 

przekazał dane na temat ilości osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie 

Maków Podhalański w podziale na płeć, kategorie wiekowe, stan cywilny, poziom 

wykształcenia, status na rynku pracy oraz rodzaj stopnia niepełnosprawności.  

Ogólna liczba osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w 2012 roku 

wynosiła 222, w tym 110 kobiet i 112 mężczyzn. W podziale na poszczególne kategorie 

wiekowe osób niepełnosprawnych, dokonano charakterystyki liczbowej wg stanu                 

w 2012 roku. Najwięcej było osób w wieku powyżej 60 lat, wiąże się to nierozłącznie 

ze zwiększoną niewydolnością wszystkich układów organizmu, co rzutuje na 

postępujące ograniczenie wydolności ruchowej i ogólnie funkcjonalnej. Osoby w tej 

kategorii wiekowej stanowiły 30,6% ogółu niepełnosprawnych, z czego 21,2% to 

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 45



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW 
PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
45 

kobiety (47 osób), a 9,5% to mężczyźni (21 osób).  Drugą grupą pod względem 

liczebności były osoby w przedziale wieku 54-59 lat – grupa 30 osób. Łącznie stanowili 

oni 13,5% niepełnosprawnych, z czego 5,0% ogółu to kobiety, a 8,6% ogółu to 

mężczyźni. Trzecia grupa obejmowała osoby młode w wieku 18-23 lat, stanowiły one 

9,5% ogółu niepełnosprawnych (21 osób). Kobiety w tym przedziale wiekowym 

stanowiły 3,2%, a mężczyźni 6,3%. Pozostałe kategorie wiekowe osób 

niepełnosprawnych i ich udział procentowy w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Wykres 26 Procentowy udział (%) mieszkańców Gminy Maków Podhalański,                 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

 

Dane na temat stanu cywilnego osób niepełnosprawnych w gminie, 

przedstawiają się następująco. Największy udział spośród ogólnej liczby posiadają 

kawalerowie tj. 27,9% ogółu. Drugą pozycję zajmują osoby w związku małżeńskim tj. 

19,4% ogółu niepełnosprawnych. Nieco mniejszy udział mają panny – 15,3% i wdowy 

11,7% ogółu. Wykres dotyczący stanu cywilnego osób niepełnosprawnych 

przedstawiono poniżej. 
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Wykres 27 Procentowy udział (%) mieszkańców Gminy Maków Podhalański                

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w podziale ze względu na stan 

cywilny, w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

 

Optymistyczny jest w Polsce ciągły rozwój osób niepełnosprawnych pod 

względem wykształcenia. Ustawicznie wzrasta odsetek posiadających wykształcenie na 

poziomie wyższym i średnim, co sprzyjać powinno aktywnemu uczestnictwu w rynku 

pracy. Wg danych otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej, na temat podziału osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj 

wykształcenia z terenu gminy Maków Podhalański, największą liczbę wśród tych osób 

stanowili mieszkańcy z wykształceniem podstawowym. Łącznie tworzyli oni grupę 92 

osób, stanowiąc 41,4% ogółu.  W grupie tej liczba kobiet była nieco niższa od liczby 

mężczyzn, stanowiąc 20,3% ogółu, a mężczyźni 21,2% ogółu. Drugą liczną grupą były 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym tj. 56 osób – 25,2%. W tej grupie 

kobiety i mężczyźni stanowili po 12,6% ogółu. Dalsze miejsca zajmowały grupy osób             

z wykształceniem średnim - 17,6%, wykształceniem niepełnym podstawowym – 10,8%, 

a ostatnie miejsce zajmowała grupa osób z wykształceniem wyższym - 5,0%.  Poniżej 

zaprezentowano wykres przedstawiający podział tej cechy. 
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Wykres 28  Procentowy udział (%) osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności w Gminie Maków Podhalański, w podziale na rodzaj 

wykształcenia w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                            

o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

 

Z roku na rok zmniejsza się liczba niepełnosprawnych aktywnych zawodowo               

i pracujących. Niebezpiecznie zwiększa się zatem grupa osób niepełnosprawnych, 

biernych zawodowo, żyjących ze świadczeń rentowych bądź zasiłków lub 

pozostających na utrzymaniu domowników. Jest to poważny problem, który powinien 

wywoływać zmiany w polityce wobec osób niepełnosprawnych, szczególnie dotyczącej 

rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia, by niepełnosprawni przestali być               

w dużej mierze wyłącznie kosztem państwa, stając się aktywnymi uczestnikami życia 

zbiorowego na równi z pełnosprawnymi członkami polskiego społeczeństwa.                     

Wg danych przesłanych  z PCPR w Suchej Beskidzkiej, na temat aktywności 

zawodowej i życiowej osób niepełnosprawnych z terenu omawianej gminy, największą 

liczbę ogółem stanowiły osoby na emeryturze – tj. 63 osoby, stanowiąc 28,4% 

wszystkich osób niepełnosprawnych w gminie. Drugą pozycję zajmowały osoby 

bezrobotne - łącznie 50 osób tj. 22,5%. Kolejne pozycje zajmowały osoby uczące się – 

13,5%, pracujące – 11,7% i na zasiłku – 9,0%. Wszystkie grupy wraz z ich udziałem 

procentowym przestawiono na poniższym wykresie.   
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Wykres 29 Procentowy udział (%) osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności w Gminie Maków Podhalański, w podziale na aktywność 

zawodową i życiową, w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Suchej Beskidzkiej 

 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest ostatnią z cech poddanych niniejszej 

analizie w 2012 roku. W świetle danych można stwierdzić, że najliczniej były 

reprezentowane osoby z umiarkowanych stopniem niepełnosprawności łącznie 86 osób, 

stanowiąc 38,7% ogółu. Z grupy tej liczniej reprezentowane były kobiety – stanowiąc 

20,7% ogółu tej grupy, a mężczyźni 18,0%. Drugie miejsce pod względem liczebności 

zajmowały osoby ze znacznym stopniem – łącznie 19,4%  (43 osoby). Z grupy tej także 

liczniej reprezentowane były kobiety – stanowiąc 11,7% ogółu tej grupy, a mężczyźni 

7,7%. Najmniejszy wskaźnik w 2012 roku stanowiły osoby z lekkim stopniem 

niepełnosprawności stanowiąc 17,6% ogółu  (39 osób).  
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Wykres 30 Procentowy udział (%) osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności w Gminie Maków Podhalański, w podziale na stopnie 

niepełnosprawności w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniach 

Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

 

Na zakończenie rozdziału dotyczącego osób niepełnosprawnych, zostanie 

przedstawiona charakterystyka osób, ze względu na płeć i wiek, którzy zostali objęci 

pomocą w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier                                

w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz w zakresie objęcia 

dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych w 2012 roku.  

Wśród mieszkańców gminy, którzy zostali objęci pomocą w zakresie likwidacji 

barier architektonicznych odnotowano liczbę 4 osób, w tym 3 kobiety – 1 mężczyzna           

w przedziale w wiekowym 60-65 lat i 2 kobiety powyżej 65 roku życia oraz                           

1 mężczyzna po 65 roku życia.  

Wśród mieszkańców gminy, którzy zostali objęci pomocą w zakresie likwidacji 

barier w komunikowaniu się odnotowano liczbę 15 osób, w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn. 

Ze względu na wiek tych osób, najliczniejsza okazała się grupa kobiet  w przedziale 

wiekowym 18-23 lata - 3 osoby, grupa kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym              

24-29 lat – razem 3 osoby, 48-53 lata – razem 3 osoby. Pozostali mieszkańcy                  

w poszczególnych grupach wiekowych wykazali się liczebnością od 0 do 2, co zostało 

pokazane na poniższym wykresie.  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

lekki umiarkowany znaczny 

17,6 

38,7 

19,4 

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 50



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW 
PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
50 

Wykres 31  Liczba osób objętych pomocą w zakresie likwidacji barier                             

w komunikowaniu się, w podziale na płeć w Gminie Maków Podhalański                   

w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniach 

Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 

 

Liczba osób objętych pomocą w zakresie likwidacji barier technicznych wynosiła               

4 w 2012 roku. W podziale na płeć i kategorie wiekowe przedstawiało się to 

następująco: 1 dziewczynka w przedziale wiekowym 6-11 lat, 1 kobieta w przedziale 

wiekowym 42-47  lat, 1 kobieta i 1 mężczyzna w wieku powyżej 65 lat.  

Struktura klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, 

zamieszkałych na obszarze Gminy Maków Podhalański, ze względu na płeć i wiek, 

objętych dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych w 2012 roku wyglądała 

następująco. Ogólna liczba tych osób wynosiła 84, z czego 50 osób to kobiety a 34 to 

mężczyźni. W podziale na poszczególne kategorie wiekowe oraz płeć, największy 

udział wśród ogółu osób, które dotrzymały dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych, stanowiły osoby powyżej 65 lat – tj. 53,6%, z czego większość (tj. 

62,2%) to kobiety. Drugą liczną grupą były osoby w przedziale wiekowym 60-65 lat, 

stanowiąc 19% ogółu osób. W pozostałych kategoriach wiekowych udziały wynosiły 

poniżej 6,0%, co przedstawiono na wykresie.  

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 0 0 

3 

2 

0 

1 

0 

2 

0 0 0 0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 2 

1 

0 

1 

0 

mężczyźni 

kobiety 

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 51



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW 
PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
51 

Wykres 32  Procentowy udział klientów PCPR zamieszkałych w Gminie Maków 

Podhalański, ze względu na wiek, objętych dofinansowaniem do turnusów 

rehabilitacyjnych w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniach 

Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 
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10. Zasoby mieszkaniowe Gminy Maków Podhalański 

 

Dane otrzymane z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, przedstawiają 

zasoby mieszkaniowe Gminy Maków Podhalański. Dane te dotyczą lokalizacji 

budynku, liczby lokali w budynku, liczby osób zamieszkałych w mieszkaniu, 

powierzchnię użytkową oraz liczbę izb w mieszkaniu. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, informuje nas o podstawowych 

definicjach do niniejszego rozdziału.  Zgodnie z nią: 

 Lokal, to miejsce służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 

Lokalem nie jest pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu 

osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, 

pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach 

służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. 

 Powierzchnia użytkowa, to powierzchnia wszystkich pomieszczeń 

znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, 

przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń 

służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez 

względu na ich przeznaczenie i sposób używania.  

 

Wg zebranych danych w Gminie Maków Podhalański na koniec  2012 roku było 

ogółem 40 lokali pozostających w zasobach gminy. Najwięcej lokali znajdowało się na 

osiedlu Tysiąclecia w bloku nr 6 tj. 12 lokali gminnych. Inne lokale należące do zasobu 

gminy Maków Podhalański znajdujące się także na osiedlu Tysiąclecia, są w bloku nr 7, 

12 i 14 oraz przy ul. 3 Maja. Poza tym, lokale należące do zasobów gminy znajdują się 

w: Juszczynie, Żarnówce i Kojszówce. 
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Wykres 33 Liczba lokali należących do zasobu Gminy Maków Podhalański              

w 2012 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie 

Podhalańskim w 2012 r. 

 

W Makowie Podhalańskim na osiedlu Tysiąclecia w bloku nr 6, w 2012 roku 

znajdowało się łącznie 12 lokali, znajdujących się w zasobach gminy o łącznej 

powierzchni 475,79 m², co stanowiło 27,5% powierzchni wszystkich lokali. Na osiedlu 

Tysiąclecia w bloku nr 14 znajdowało się 8 lokali, znajdujących się w zasobach gminy, 

o łącznej powierzchni 333,11 m², co stanowiło 19,3% powierzchni wszystkich lokali. 

Na osiedlu Tysiąclecia w bloku nr 7, znajdowały się łącznie 4 lokale o powierzchni 

181,2 m², stanowiąc 10,5% powierzchni wszystkich lokali znajdujących się w zasobach 

gminy. Lokale znajdowały się także na osiedlu Tysiąclecia w bloku nr 12 - 2 lokale                

i w budynku przy ulicy 3 Maja – 2 lokale. Poza obrębem miasta, lokale gminne znajdują 

się także w Juszczynie w Domu Socjalnym – ich liczba wynosiła 6, a łączna 

powierzchnia użytkowa to 183,01 m² oraz w Wiejskim Ośrodku Zdrowia – ich liczba 

wynosiła 3, a powierzchnia użytkowa 200,68 m². W  Szkole Podstawowej w Żarnówce, 

liczba lokali należących do zasobu gminy wynosiła 2 o łącznej powierzchni 104,2 m²,              

a w Szkole Podstawowej w Kojszówce – 1 lokal o powierzchni 64,19 m². Szczegółowy 

wykres dotyczący powierzchni lokali gminnych przedstawiono poniżej. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

ul 3 Maja Juszczyn 
OZ 

Juszczyn 
DS. 

Kojszówka 
SP 

Żarnówka 
SP 

Osiedle 
tysiąclecia 
blok nr 6 

Osiedle 
tysiąclecia 
blok nr 7 

Osiedle 
tysiąclecia 
blok nr 12 

Osiedle 
tysiąclecia 
blok nr 14 

2 

3 

6 

1 

2 

12 

4 

2 

8 

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 54



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW 
PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
54 

Wykres 34 Powierzchnia użytkowa ( m²) lokali należących do zasobu Gminy 

Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim                     

w 2012 r. 

 

We wszystkich mieszkaniach należących do zasobu gminy jest łącznie 112 izb. 

Przy czym najwięcej izb w tych lokalach znajduje się w blokach na osiedlu Tysiąclecia 

- w bloku nr 6 – razem 31 izb, przy czym w poszczególnych mieszkaniach znajdują się 

2,3 lub 4 izby, w bloku nr 14 – razem 20 izb, przy czym w poszczególnych 

mieszkaniach znajdują się 2 lub 3 izby, w bloku nr 7 – razem 16 izb, przy czym                     

w każdym mieszkaniu znajdują się po 4 izby, w bloku nr 12 – łącznie 5 izb – przy czym 

w poszczególnych mieszkaniach są 2 lub 3 izby. W Budynku przy ul. 3 Maja znajdują 

się 2 lokale gminne, gdzie jedno z mieszkań ma 2 izby, a drugie z mieszkań ma 3 izby. 

Łączna liczba izb w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Juszczynie to 12, przy czym każde             

z mieszkań posiada 4 izby, w Domu Socjalnym w Juszczynie łączna liczba izb to 10, 

przy czym każde mieszkanie posiada po 2 izby, w Szkole Podstawowej w Żarnówce 

łączna liczba izb to 8 (w każdym mieszkaniu po 4 izby). W Szkole Podstawowej                    

w Kojszówce znajduje się 1 mieszkanie 3 izbowe.  
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Wykres 35 Liczba izb w lokalach należących do zasobu gminy Maków Podhalański 

w 2012 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim                      

w  2012 r. 

 

Ilość osób zamieszkałych we wszystkich lokalach należących do zasobu Gminy 

Maków Podhalański to ogółem 96 osób. Najwięcej osób mieszka na osiedlu Tysiąclecia 

w bloku nr 6 - tj. 39 osób, stanowiąc tym samym 40,6% wszystkich osób zamieszkałych 

w tych  lokalach, w bloku nr 14 – 23 osób, stanowiąc 24,0% wszystkich zamieszkałych 

osób w lokalach, kolejno w bloku nr 7 - 18 osób (18,8%), przy ul. 3 Maja – 6 osób 

(6,3%). W pozostałych budynkach liczba mieszkańców wynosiła od 0 do 5. Liczbę osób 

zamieszkałych w lokalach znajdujących się w posiadaniu gminy Maków Podhalański  

prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 36 Liczba osób zamieszkałych w lokalach należących do zasobu Gminy 

Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim            

w 2012 r. 

 

W 2012 roku jedna rodzina oczekiwała na eksmisję do lokalu socjalnego 

należącego do gminy – eksmisja zrealizowana w 2013 roku. Liczba wniosków 

złożonych w latach 2010-2012 przez osoby najbardziej potrzebujące wynosiła 8, w tym 

5 oczekujących na realizację. Jeden wniosek, który został złożony w latach 2010-2012 

przez osoby najbardziej potrzebujące został zrealizowany. 
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11. Przemoc w rodzinie w Gminie Maków Podhalański 

W myśl art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez przemoc                

w rodzinie należy rozumieć powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a w szczególności narażające 

te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. Zjawisko przemocy w rodzinie ma charakter złożony                    

i rozpatrywane jest zarówno w aspekcie psychologicznym, prawnym, jak i społecznym.     

       Skuteczna pomoc w walce z przemocą jest trudna, zwłaszcza w przypadku 

przemocy w rodzinie, ponieważ wymaga przełamywania stereotypów w przypadku 

osób bezpośrednio dotkniętych problemem, ale także i jego otoczenia oraz nierzadko 

przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc.  

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań gminy w tym 

zakresie należy między innymi utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów ochrony 

ofiar przemocy, a także prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.  

  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 

realizowane są zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez 

realizację programu ochrony ofiar przemocy. Gminny Program Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2010-2013, powstał jako narzędzie do realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2016. Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar 

przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy                     

w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, 

przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy, 

pracownicy socjalni, policjanci pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy 

służby zdrowia, duchowieństwa). Głównym  celem programu jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji              

i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. Do głównych zadań 

programu należy: działalność Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie, poszerzenie działalności MOPS-u o Punkt Informacji Wsparcia    

i Pomocy dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, opracowanie i wdrożenie 

procedur współpracy podmiotów lokalnych, skuteczne i efektywne zwalczanie 

przemocy w rodzinie, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, finansowanie udziału                

w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla  grup zawodowych bezpośrednio 

związanych z problematyką przemocy domowej, przygotowanie i udostępnienie 

materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.  

 Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje Uchwała Nr III/17/2010 Rady 

Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010 roku, w sprawie warunków 

funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   Zespół składa się z 28 

członków. W jego skład wchodzą: 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Podhalańskim, 5 przedstawicieli Komisariatu Policji                       

w Makowie Podhalańskim, 8 przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gminy,              

2 członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2 pielęgniarki środowiskowe, 5 przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (1 sędzia i 4 

kuratorów sądowych) i 2 pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej 

Beskidzkiej. W 2012 roku odbyło się 10 strategicznych spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego, podczas których działaniami Zespołu zostały objęte 35 rodziny 

doświadczające przemocy w rodzinie. 

Wg danych ze sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Maków Podhalański w 2012 roku, zostało 

utworzonych i działało w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 60 grup roboczych. 

Procedura tzw. „Niebieskiej Karty” A, została sporządzona ogółem 22 razy, w tym 14 

razy została sporządzona przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, 6 razy 

przez Policję i 2 razy przez oświatę. Liczba sporządzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny „Niebieskich kart” C wynosiła 12, a sporządzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny „Niebieskich Kart” D wynosiła ogółem 7. Liczba zakończonych 

przez Zespół Interdyscyplinarny procedur „Niebieskiej Karty” w związku                          

z zakończeniem przemocy w rodzinie wynosiła 3. Zespół Interdyscyplinarny przekazał 

2 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania (Policji, 
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Prokuratury), w związku z użyciem przemocy w rodzinie. W ramach tych Niebieskich 

Kart, rodziny z problemem przemocy w rodzinie otrzymały wsparcie różnych grup 

zawodowych, a przede wszystkim wsparcie: psychologiczne, prawne, pedagogiczne, 

socjalne i interwencyjne. 

Przy MOPS Maków Podhalański działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy 

dla Osób Dotkniętych Przemocą W Rodzinie. W Punkcie pracują specjaliści: prawnik, 

psycholog i pracownicy socjalni. W 2012 roku punkt udzielił 114 konsultacji z tego: 49 

konsultacji psychologicznych, 24 konsultacji prawnych i 41 informatyczno – 

edukacyjno - socjalnych. 
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12.  Problem alkoholowy w Gminie Maków Podhalański 

 

Narodowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

definiuje uzależnienie od alkoholu jako kompleks zjawisk fizjologicznych, 

behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi 

zachowaniami, które miały dla pacjenta poprzednio większą wartość. Głównym 

objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie alkoholu (często silne, czasami 

przemożne).  

Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia, pozwala identyfikacja trzech lub więcej 

następujących cech lub objawów występujących łączenie przez pewien czas 

w ciągu ostatniego roku (picia): 

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”) 

2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności                

w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej 

założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zamierzających do zmniejszenia lub 

kontrolowania picia) 

3. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest 

ograniczone lub przerywane albo używanie alkoholu lub pokrewnie działających 

substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienie się od nich lub 

uniknięcia ich 

4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożycia 

większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu 

5.  Z powodu picia alkoholu narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł 

przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie 

alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania, 

6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych 

następstw picia.
 5

 

Z danych z rocznego sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku, w Gminie Maków 

Podhalański można uzyskać między innymi informacje, na temat Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomocy dla osób                            

z problemem alkoholowym oraz współpracy z innymi samorządami i organizacjami.  

                                                           
5
 http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf 
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Wg stanu na koniec 2012 roku aktualna liczba członków Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wynosiła 8. W badanym roku 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przeprowadziła rozmowy z 44 członkami rodzin, w których występował problem 

alkoholowy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem 

alkoholu wśród 41 osób. W stosunku do 15 osób Gminna Komisja Profilaktyki                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania 

się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. Gminna Komisja Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wystąpiła do sądu z wnioskiem                         

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do 15 osób.  

Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, kontaktowali się częściej z ofiarami przemocy w rodzinie – tj. 22 razy 

niż ze sprawcami przemocy w rodzinie – tj. 4 razy. Natomiast działania, jakie 

podejmowane były przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wobec członków rodzin, u których dochodzi do przemocy, polegały 

głównie na motywowaniu sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym lub 

terapii oraz prowadzeniu rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, w związku ze 

stosowaniem przez nią przemocy.  

Na terenie Gminy Maków Podhalański działał w 2012 roku punkt konsultacyjno-

informacyjny w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. W ofercie programu, osoby mogły znaleźć pomoc, między innymi 

poprzez motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień od alkoholu, udzielanie konsultacji dla 

ofiar przemocy, udzielenie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom, 

rozpoznanie zjawiska przemocy, rozpoznanie problemu zgłaszanego prze klienta, 

udzielenia wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym oraz 

przekazywanie informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.  

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym udzielano w 2012 roku powyższych porad 

dla poszczególnych kategorii klientów. Spośród nich najwięcej, bo 78 porad udzielono 

48 dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym. Kolejno 62 porady 

udzielono 44 osobom z problemem alkoholowym, 10 porad udzielono 22 ofiarom 
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przemocy w rodzinie i 4 porad udzielono 4 sprawcom przemocy w rodzinie. Poniższy 

wykres obrazuje powyższe dane. 

 

Wykres 37 Liczby udzielonych porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym                 

w Gminie Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 

 

Na terenie Gminy Maków Podhalański, ze środków przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, zostały zrealizowane                  

w 2012 roku takie programy jak: „Trzeźwość na co dzień”, „Pinokio”- spektakl 

teatralny na temat propagowania zdrowego stylu życia,, „Bezpieczne dziecko” – 

który dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Łącznie w wymienionych 

programach uczestniczyło 1200 uczniów oraz 45 nauczycieli. Do innych programów 

profilaktycznych dotyczących zachowań problemowych należą: warsztaty 

profilaktyczne dla gimnazjalistów oraz warsztaty z zakresu ochrony zdrowia                   

i profilaktyki uzależnień, w których uczestniczyło łącznie 680 uczniów i 30 

nauczycieli z terenu gminy. Na terenie gminy realizowany jest także pozaszkolny 

program profilaktyczny „Postaw na rodzinę”, w którym uczestniczyło 310 uczniów                 

i 20 nauczycieli oraz 70 rodziców.  

W ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi komisja odbyła 

12 posiedzeń. Komisja przekazała do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej 15 
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wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. W gminie prowadzona jest terapia 

dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Z pomocy 

terapeutycznej  w tym zakresie skorzystało w 2012 roku 285 osób.  
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13.  Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Maków Podhalański 

Za bezpieczeństwo publiczne w gminie odpowiada Komisariat Policji w Makowie 

Podhalańskim. Komisariat Policji udostępnił dane w zakresie liczby przestępstw, 

między innymi takich jak uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież, uszkodzenia 

rzeczy, przestępstwa drogowe, kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia                       

w podziale  na przestępstwa wszczęte i stwierdzone.  

W 2010 roku liczba bójek i pobić  (art.158 kk) wyniosła 2 wszczęte i 1 stwierdzone, 

w 2011 roku 8 wszczętych i 4 stwierdzone, a w 2012 roku były 4 przestępstwa wszczęte 

i 2 stwierdzone. Liczba przestępstw, w kategorii uszczerbek na zdrowiu (art. 157 kk) 

wyniosła odpowiednio: w 2010 roku – 6 wszczętych i 4 stwierdzone, w 2011 roku - po 

3 wszczęte i stwierdzone. W 2012 roku liczba ta zmniejszyła się do 2 wszczętych                   

i 1 stwierdzonego przestępstwa. Spośród kategorii przestępstw, najczęściej 

występowały w latach 2010-2012 przestępstwa kryminalne ogółem i przestępstwa 

drogowe – z art. 177 i 178 kk. W 2010 roku liczba przestępstw kryminalnych wynosiła 

odpowiednio: w 2010 roku 246 wszczętych i 202 stwierdzone i zmalała w 2012 roku do 

215 wszczętych i 193 stwierdzonych. W przypadku przestępstw drogowych liczby także 

się zmniejszyły tj. 43 wszczętych i 40 stwierdzonych w 2010 roku, a w roku 2012 liczba 

wynosiła 40 wszczętych i 38 stwierdzonych. Liczba przestępstw, jakimi są przestępstwa 

z tytułu rozbojów i wymuszeń (art. 280 i 282 kk) była niewielka, gdyż z tego tytułu                

w 2010 roku wszczęto 3 i stwierdzono 2 przestępstwa, w 2011 roku wszczęto                  

i stwierdzono 1 przestępstwo. W 2012 roku z tego tytułu nie zanotowano przypadków. 

W przypadku uszkodzenia mienia, liczba ich wynosiła w 2010 roku – wszczętych 21, 

stwierdzonych 16, w 2011 roku – wszczętych 15, stwierdzonych 14, w 2012 roku 

wszczętych 16, stwierdzonych 13. Wg danych na temat kradzieży rzeczy w 2010 roku 

liczba ich wyniosła: 35 (stwierdzonych), w 2011 i 2012 roku – po 50 stwierdzonych. 

Istotny jest fakt, iż w Gminie Maków Podhalański nie odnotowano w ciągu 

omawianego okresu czasu przestępstw z tytułu: zabójstw i zgwałceń. Poniższy wykres 

prezentuje liczbę stwierdzonych, wybranych kategorii przestępstw.  
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Wykres 38 Liczba wybranych kategorii przestępstw stwierdzonych w Gminie 

Maków Podhalański, w latach 2010-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Makowie Podhalańskim 

 

Komisariat Policji, wg danych dotyczących Gminy Maków Podhalański nie 

realizował czynności związanych z doprowadzeniem osób nietrzeźwych do 18 roku 

życia do izby wytrzeźwień. Natomiast liczba nietrzeźwych po 18 roku życia 

odwiezionych do izby wytrzeźwień  w 2011 wynosiła 48, w 2012 roku zmniejszyła się 

do 42 osób.  
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14.  Pomoc społeczna. Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym 
 

Ważnym ogniwem polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna. Została ona 

powołana do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej i nie są w stanie pokonać jej przy wykorzystaniu własnych środków, 

możliwości i uprawnień.  

 Do pomocy osobom/rodzinom wymagającym pomocy i wsparcia społecznego      

w rozwiązywaniu ich problemów Ustawodawca (Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 

29 listopada 1990 roku) upoważnił organ lokalnej władzy samorządowej, czyli Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Ustawodawca poprzez ustawę 

o pomocy społecznej określił zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

względem mieszkańców, których należy wesprzeć świadczeniami socjalnymi oraz pracą 

socjalną. Osoby/rodziny ubiegające się o pomoc społeczną, w tym ubiegające się                   

o finansowe wsparcie (udzielenie zasiłku w postaci pomocy finansowej) powinny 

spełniać określone warunki określone przez Ustawę o Pomocy Społecznej. Mowa tu                

o określonym przez ustawodawcę kryterium dochodowym na osobę w gospodarstwie 

domowym w rozumieniu ustawy oraz kryterium dochodowym na osobę samotnie 

prowadzącą gospodarstwo domowe. Ustawodawca określił również inne przesłanki, 

które uprawniają do korzystania z sytemu pomocy społecznej – zostały bowiem 

wskazane przyczyny przyznania pomocy społecznej. Inaczej mówiąc ustawodawca 

określił w formie katalogu zamkniętego problemy społeczne, które uprawniają do 

korzystania z świadczeń socjalnych – określając jedenaście kategorii problemów, które 

mogą nękać mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej 

pomocy społecznej udziela się osobom/rodzinom z powodu:  

1) Ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej i ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) brak umiejętności              

w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status 
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uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 13) alkoholizm lub narkomania; 14) zdarzenia losowe i sytuacja 

kryzysowa; 15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.      

Wyznaczenie tego katalogu wiąże się też z koniecznością ich badania                                 

i monitorowania, w większości przypadków z nieodzownym zastosowaniem badań 

społecznych. Badania podstawowe wykonane na potrzeby strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Makowie Podhalańskim, pozwalają poznać główne 

dysfunkcje rodzin oraz osób otrzymujących pomoc socjalną w obszarze świadczonej 

pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie 

Podhalańskim. Zadnie to zostało wykonane poprzez analizę system informatycznego 

„POMOST” oraz poprzez studia dokumentów funkcjonujących w ramach MOPS-u 

14. 1.  Analiza gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną 

w latach 2010-2012 
 

Prezentacja wyników przeprowadzonego badania, na temat mieszkańców Gminy 

Maków Podhalański, którzy zostali objęci wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, rozpoczyna charakterystyka gospodarstw domowych oraz analiza dynamiki 

zjawiska w latach 2010-2012. Zbiór danych, którym zespół badawczy posługiwał się              

w trakcie studiów, to sprawozdania MPiPS, sprawozdania z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdania z realizacji zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawozdania w zakresie realizacji programu 

„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” oraz danych dostępnych w ramach sytemu 

informatycznego „ POMOST”. Z założeń diagnozy społecznej na potrzeby niniejszego 

dokumentu strategicznego wynika, że rok 2010 wyznaczono jako rok podstawowy,                

w aspekcie przeprowadzonej analizy dynamiki badanych zjawisk i problemów 

społecznych w czasookresie 2010-2012.  

Badania  zasobów MOPS-u umożliwiły uzyskanie odpowiedzi na pytania                     

o liczbę gospodarstw domowych objętych wsparciem pomocy społecznej, strukturę 

gospodarstwa domowego, liczbę dzieci w gospodarstwie domowym, która korzysta                 

z pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o pomoc społeczną.  
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Przeprowadzone badania diagnostyczne wskazują na liczebność gospodarstw 

domowych w latach 2010-2012.  

Wykres 39 Liczba bezwzględna (L.B)  gospodarstw domowych objętych pomocą 

społeczną w Makowie Podhalańskim w latach 2010 -2012 

 

            Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia publicznej 

pomocy społecznej jednoznacznie wskazuje, iż nastąpił spadek liczebności tychże 

rodzin w badanych latach. Dynamikę wzrostu badanego zjawiska przedstawia powyższy 

wykres. Z przedstawionej analizy wynika, iż w 2010 roku, w systemie pomocy 

społecznej funkcjonowało 503 gospodarstw  domowych.  Ich liczebność w 2011 roku 

zmalała do 400 gospodarstw. Natomiast w 2012 roku liczebność badanych gospodarstw 

kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku 2011 – w 2012 roku ich liczebność 

wyniosła 406 gospodarstw.   

W analizowanym przedziale czasu między 2010 a 2012 rokiem nastąpił spadek  

o dziewięćdziesiąt siedem gospodarstw. W latach 2011-2012 odnotowano natomiast 

nieznaczny ich wzrost o sześć gospodarstw. 

W tworzeniu obrazu gospodarstw korzystających ze wsparcia pomocy 

społecznej w Makowie Podhalańskim kolejną istotną cechą jest skład rodziny.                       

W przeprowadzonym badaniu na potrzeby niniejszej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych wzięto pod uwagę, analizując dane sytemu informatycznego 

„POMOST”, następujące cechy w zakresie struktury rodziny: jednoosobowe 
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gospodarstwa, samotne matki z dziećmi, związki konkubenckie z dziećmi, związki 

małżeńskie z dziećmi. 

 

Tabela 2 Zbiorowość gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w latach 

2010 – 2012 ze względu na strukturę rodziny. 

skład rodziny 
2010 2011 2012 

L.B % L.B % 2012 % 

Jednoosobowe 199,0 39,6 171,0 42,8 185,0 45,6 

Małżeństwo bez dzieci  41,0 8,2 30,0 7,5 13,0 3,2 

Małżeństwo, 1 dzieckiem  32,0 6,4 20,0 5,0 30,0 7,4 

Małżeństwo, 2 dzieci  60,0 11,9 46,0 11,5 55,0 13,5 

Małżeństwo, 3 dzieci i więcej  57,0 11,3 51,0 12,8 48,0 11,8 

Konkubinat bez dzieci  2,0 0,4 2,0 0,5 0,0 0,0 

Konkubinat, 1 dziecko 2,0 0,4 3,0 0,8 3,0 0,7 

Konkubinat, 2 dzieci  3,0 0,6 2,0 0,5 2,0 0,5 

Konkubinat, 3 dzieci  i więcej  1,0 0,2 1,0 0,3 1,0 0,2 

Matka, 1 dzieckiem  38,0 7,6 24,0 6,0 18,0 4,4 

Matka, 2 dzieci  15,0 3,0 13,0 3,3 16,0 3,9 

Matka, 3 dzieci i więcej  16,0 3,2 16,0 4,0 16,0 3,9 

Ojciec, 1 dzieckiem  1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ojciec, 2 dzieci  1,0 0,2 1,0 0,3 2,0 0,5 

Ojciec, 3 dzieci i więcej  2,0 0,4 1,0 0,3 2,0 0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 

Przeprowadzona analiza w latach 2010-2012 wskazuje jednoznacznie na wysoki 

udział gospodarstw jednoosobowych. W 2010 roku stwierdzono, że ich udział 

procentowy względem wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną wynosił – 39,6% 

(199 rodzin). W roku następnym (2011) ich udział wyniósł już 42,8%. W ostatnim roku 

badania tj. w 2012 roku odnotowano największy ich udział procentowy – 45,6%.  

Małżeństwa bez dzieci oraz z dziećmi stanowiły kolejną kategorię rodzin, które 

zostały poddane szczególnej analizie. Rodziny bez dzieci objęte publiczną pomocą 

społeczną w 2010 roku stanowiły 8,2% . W 2012 roku ich udział procentowy wśród 

wszystkich rodzin, które zostały objęte pomocą społeczną wynosił już 13,0%. Stanowi 

to znaczny wzrost udziałowy badanej grupy rodzin. Natomiast w 2011 roku względem 

badania podstawowego (w 2010 roku) odnotowano spadek do 7,5%.  
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Udział małżeństw z jednym dzieckiem w 2010 roku wynosił 6,4%, a w 2012 

roku – 7,4%. Odnotowuje się ich systematyczny coroczny wzrost udziału.                              

W przeprowadzonej analizie odnotowano znacznie większy udział rodzin z dwojgiem 

dzieci. W badaniu podstawowym (2010 rok), ich udział procentowy wyniósł – 11,9%. 

Nieznacznie udział tych rodzin uległ zwiększeniu w 2012 roku, który wyniósł – 13,5%. 

W roku 2011 względem 2010 roku badana grupa rodzin odnotowała nieznaczny spadek, 

bowiem ich udział procentowy w 2011 roku wyniósł – 11,5%. Małżeństwa z trojgiem                  

i więcej dzieci w 2010 roku stanowiły 11,3% , a w 2012 roku – 11,8%.   

Analiza związków małżeńskich ogółem w strukturze gospodarstw domowych 

objętych pomocą MOPS-u w 2010 roku wyniosła 37,8%, a w 2012 roku ich udział 

wynosił już 36,0%. Natomiast związki konkubenckie w strukturze analizowanych 

gospodarstw domowych w 2010 roku stanowiły 1,6%, a 2012 roku ich udział 

procentowy wyniósł 1,5%. Szczegółowa analiza związków konkubenckich zawiera 

powyższa tabela. Matki z dziećmi w 2010 roku stanowiły 13,7%, a w 2012 roku 12,3%. 

Ojcowie z dziećmi w 2010 roku stanowili 0,8%, a w 2012 roku 1,0%. 

Kolejną cechą, która została podana analizie statystyczno-socjologicznej jest 

skład gospodarstwa domowego ( typ rodziny – pełna, niepełna),  uznawany za jeden                

z zasadniczych determinant sytuacji życiowej dziecka. W tym przypadku szczególną 

uwagę zwrócona na to, czy rodzina jest pełna, czy niepełna podkreślając znaczenie 

socjalizacji do ról rodzinnych (ojca, matki). 
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Wykres 40 Udział procentowy (%) rodzin niepełnych wśród ogółu rodzin objętych 

wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim              

w latach 2010-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 Udział rodzin niepełnych względem ogólnej liczby rodzin wynosił w 2010 roku 

14,5 punktów procentowych. W 2011 roku ich udział wynosił już 13,8 punktów 

procentowych. Natomiast w ostatnim roku badania (w 2012 roku) wynosił 13,3 

punktów procentowych. Przeprowadzona analiza wskazuje na stosunkowo wysoki ich 

udział i wymaga interwencji socjalnej na rzecz tej grupy rodzin. Pozytywnym aspektem 

jest jednak coroczny spadek odsetka tej grupy rodzin, bowiem w badanym okresie czasu 

odnotowano ich znaczny spadek – o 1,2 punktów procentowych. 

Wykres 41Liczba  (L.B) rodzin niepełnych wśród ogółu rodzin objętych wsparciem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie  Podhalańskim w latach    

2010-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 
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Również wartość bezwzględna rodzin niepełnych w latach 2010-2012 systematycznie 

malała – prezentuje to powyższy wykres.   

 Jedną z ostatnich cech, która została poddana analizie, to określenie 

dominujących źródeł utrzymania rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Makowie Podhalańskim.  

 Przeprowadzona analiza wskazuje jednoznacznie, że w latach 2010-2011 wśród 

rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej dominującym 

źródłem utrzymania były tzw. inne niezarobkowe źródła utrzymania. W 2010 roku 

udział rodzin, które utrzymywały się z „innych niezarobkowych źródeł  utrzymania” 

stanowiły 26,2%. Natomiast w 2011 roku ich udział procentowy wynosił 37,5%. 

Drugim w kolejności źródłem utrzymania, jeśli idzie o intensywność występowania 

wśród klientów MOPS-u jest utrzymywanie się na podstawie emerytury bądź renty. 

Wykres 42 Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych objętych 

wsparciem MOPS-u w Makowie Podhalańskim w latach 2010-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 

W 2010 roku udział rodzin, które korzystały z pomocy społecznej, gdzie ich 

głównym źródeł utrzymania była emerytura bądź renta stanowiły 28,6%. W 2011 roku 

odsetek tych gospodarstw wyniósł 20,0%. Stosunkowo wysoki udział odnotowano                  
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w przypadku gospodarstw, które w wyniku przeprowadzonej procedury przez 

pracowników MOPS-u wskazali jako źródło dochodu „BRAK”. Tym samym ich 

jedynym źródeł utrzymania pozostają świadczenia z publicznej pomocy społecznej. Ich 

udział w strukturze gospodarstw, które są objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej 

w 2010 roku wyniósł 16,7%, a w 2011 roku 17,0%. Praca najemna stała wśród rodzin 

stanowiła równie istotne  źródło utrzymania. W 2010 roku rodziny, które utrzymywały 

się z tego właśnie źródła stanowiły 19,3%. W 2011 roku ich udział procentowy wśród 

rodzin objętych wsparciem MOPS-u wynosił 15,8%.  

14.  2. Charakterystyka dominujących problemów społecznych 

gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną. 

 

Kolejnym elementem przeprowadzonej diagnozy jest próba określenia, w jakim 

stopniu odnotowane w ustawie o pomocy społecznej dysfunkcje i problemy społeczne 

dotykały mieszkańców Gminy Maków Podhalański. Ustawa ta precyzuje piętnaście 

przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną. Ich struktura w zbiorowości rodzin MOPS-u 

w Makowie Podhalańskim została zamieszczona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3 Dominujące powody udzielenia pomocy społecznej w Makowie 

Podhalańskim w latach 2010-2012 

Problem Społeczny  
2010 2011 2012 

L.B % L.B % L.B % 

ubóstwo  316,0 62,8 302,0 75,5 340,0 83,7 

bezrobocie  212,0 42,1 207,0 51,8 244,0 60,1 

bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych  

72,0 14,3 72,0 18,0 75,0 18,5 

Alkoholizm  27,0 5,4 29,0 7,3 38,0 9,4 

Długotrwała choroba  189,0 37,6 171,0 42,8 165,0 40,6 

Niepełnosprawność  190,0 37,8 167,0 41,8 158,0 38,9 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 11,0 2,2 10,0 2,5 8,0 2,0 

Przemoc w rodzinie 2,0 0,4 6,0 1,5 10,0 2,5 

Trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego 

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

Zdarzenie losowe 106,0 21,1 24,0 6,0 7,0 1,7 

Bezdomność  0,0 0,0 26,0 6,5 9,0 2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 
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Najczęściej spotykanym powodem ubiegania się o pomoc społeczną w latach 

2010-2012, były uciążliwości wynikające z ubóstwa. Z tego w 2010 roku objętych 

zostało 62,8% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej. W 2011 roku ich 

udział procentowy wśród rodzin wyniósł – 75,5%. Natomiast w ostatnim roku badania 

(w 2012 roku) ubogie rodziny stanowiły 83,7%. 

Rodziny, które zostały objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim z tytułu bezrobocia w 2010 roku stanowiły 42,1%. W roku 

2011 ich udział procentowy w strukturze wszystkich rodzin wynosił już 51,8%.                  

W ostatnim roku badania (2012 rok) ich udział wyniósł –60,1%.  

Długotrwała i ciężka choroba była kolejną przyczyną pod względem udziału 

procentowego rodzin z tą dysfunkcją jako przyczynę starania się o wsparcie ze strony 

MOPS-u. W 2010 roku udział rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu długotrwałej 

choroby wynosił – 37,6%. W 2011 roku udział tych rodzin wynosił już 42,8%, a w 2012 

roku –40,6%.  

  Z tytułu niepełnosprawności pomocą społeczną w 2010 roku zostało objętych 

37,8% klientów MOPS-u. W 2011 roku niepełnosprawni względem ogółu rodzin 

stanowili – 41,8%, a w 2012 roku ich udział wynosił – 38,9%.   

Problemy wynikające z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

okazały się być kolejną dominującą przyczyną poszukiwania pomocy przez 

mieszkańców Gminy Maków Podhalański. Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych jako przyczyna przyznania pomocy społecznej w 2010 roku dotyczyła 

14,3%, w 2011 roku 18,0% , a w 2012 roku 18,5% . Pozostałe przyczyny przyznania 

pomocy w latach 2010-2012 były istotne, ale ich uciążliwość społeczna była znacznie 

niższa niż w przypadku w/w problemów społecznych – szczegóły prezentuje powyższa 

tabela.  
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14.  3.  Społeczno –demograficzna charakterystyka osób objętych 

świadczeniem z pomocy społecznej    

 

Istotnym uzupełnieniem pierwszej części diagnozy problemów społecznych                     

w Gminie Maków Podhalański jest analiza bezpośrednich beneficjentów objętych 

pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 

Prezentację tej części diagnozy rozpoczniemy od przedstawienia wyników badań za rok 

2012, w zakresie charakterystyki społeczno – demograficznej osób, którzy otrzymali 

bezpośrednie wsparcie tej instytucji społecznej.  

Liczba bezpośrednich świadczeniobiorców publicznej pomocy społecznej                   

w 2012 roku wynosiła 1098 osób. Liczba kobiet w badanym okresie czasu wyniosła 534 

osoby, natomiast mężczyźni  stanowili 564 osoby.  

 

Wykres 43 Liczba bezpośrednich świadczeniobiorców publicznej pomocy 

społecznej w Gminie Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 

Wiek osób, które korzystały ze wsparcia MOPS-u w 2012 roku w Makowie 

Podhalańskim jest kolejną cechą, która charakteryzuje tę grupę klientów. Dane ilustruje 

poniższy wykres. 
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Wykres 44 Liczba kobiet ze względu na wiek otrzymujących bezpośrednie 

wsparcie z pomocy społecznej  w Gminie Maków Podhalański w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 Wśród wszystkich osób korzystających z pomocy MOPS-u w badanym okresie 

czasu, najbardziej liczna była kategoria klientów w przedziale wieku 0-17 lat, a zatem 

najmłodsi mieszkańcy gminy. W 2010 roku stanowili oni 231 osób. Następna kategoria 

klientek, to osoby w wieku 36-45 lat. W 2010 roku stanowiły one 76 osób. Natomiast 

klientki w przedziale wieku 26-35 stanowiły 73 osoby. Kobiety objęte pomocą MOPS-u 

w wieku 18-25 lat stanowiły 58 osób.  

Wykres 45 Liczba mężczyzn ze względu na wiek otrzymujących bezpośrednie 

wsparcie z pomocy społecznej w Gminie Maków Podhalański w 2012 

 

                               Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 
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Klienci płci męskiej w wieku 0-17 lat, w 2012 roku stanowili 216 osób i tym 

samym ta grupa wiekowa dominuje w badanej strukturze wieku. Kolejnym 

dominującym przedziałem wieku wśród mężczyzn są osoby w przedziale wieku 36-45 

lat oraz 46-55 lat. Stosunkowo wysoki udział mężczyzn odnotowano wśród mężczyzn  

w przedziale wieku 18-25 lat.  

 Beneficjentki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w badanym okresie czasu 

(w 2012 roku) w zdecydowanej większości zakończyły swoją edukację na poziomie 

wykształcenia zawodowego (139 osób). Równie wysoką liczbę kobiet odnotowano                 

z wykształceniem podstawowy (78 osób). Bez wykształcenia pozostawało 61 kobiet. 

Klienci o płci męskiej w dominującej większości posiadali wykształcenie zasadnicze 

zawodowe (163 osoby). Natomiast z wykształceniem podstawowym odnotowano 114 

osób. Stosunkowo wysoką liczność odnotowano w przypadku mężczyzn bez 

wykształcenia - 53 osoby.  

 

Wykres 46 Liczba kobiet  ze względu na poziom wykształcenia otrzymujących 

bezpośrednie wsparcie z pomocy społecznej w Gminie Maków Podhalański                     

w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 
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Wykres 47 Liczba mężczyzn  ze względu na poziom wykształcenia otrzymujących 

bezpośrednie wsparcie z pomocy społecznej w Gminie Maków Podhalański               

w 2012 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 

Kolejną cechą, która została poddana szczegółowej analizie w ramach 

przeprowadzonej diagnozy była pozycja na rynku pracy. Przeprowadzona analiza 

wskazała, że najczęściej klienci pomocy społecznej posiadali pozycję na rynku pracy 

określaną jako bierni zawodowo (nieaktywni zawodowo). W tej kategorii znajdowały 

się osoby obywające obowiązek szkolny, emeryci i renciści jak również osoby 

pozostające bez pracy nie zarejestrowane w PUP w wieku aktywności zawodowej. 

Liczebność tej grupy społecznej w 2012 roku wyniosła 736 osób.   
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Wykres 48 Liczba beneficjentów pomocy społecznej w Gminie Maków 

Podhalański ze względu na pozycję na rynku pracy w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

 

Klienci MOPS-u posiadający status osoby bezrobotnej w 2012 roku liczyli 251 osób,                

a osoby pracujące wynosiły 103 osoby.  
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15.  Monitoring i ewaluacja 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych 

zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też 

narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Realizacja działań przewidzianych w celach operacyjnych Strategii odbywać się 

będzie w ramach kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Gminy 

Maków Podhalański oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Potwierdzeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji działań, o których mowa w niniejszym dokumencie, 

będzie coroczne sprawozdanie z realizacji Strategii. Elementami skutecznego 

monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 

 Zespół wdrażający strategię. 

Zespół powinien zostać powołany przez Burmistrza odrębnym zarządzeniem, a w jego 

skład mogą wejść m.in.: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne 

osoby wskazane przez Burmistrza.  

 Roczna ocena wdrażania strategii. 

Zespół wdrażający strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i ocenić poziom 

wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją ocenę powinien 

przekazać Burmistrzowi i Radzie, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań, np. 

programów celowych. 
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16. Obszary priorytetowe działalności społecznej Gminy Maków 

Podhalański 

 

CEL STRATEGICZNY  

(C1)  

ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ  

Kierunki działań strategicznych 

C1K1 Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych 

C1K2 System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych 

C1K3 System wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegającym wykluczeniu 

społecznemu. 

C1K4 Ograniczenie zjawisk uzależnień i przemocy oraz redukcja ich 

skutków 

C1K5 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej 

C1K6 System wsparcia na rzecz osób bezdomnych 

C1K7 Zapewnienie zgodnej ze standardami jakości i sprawności 

funkcjonowania pomocy społecznej  

 

CEL STRATEGICZNY  

(C1) 

ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ  

KIERUNEK DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:  

C1K1 Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego.  

C1K1P1 Monitorowanie problemów społecznych Gminy Maków Podhalański  

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:  

C1K2 System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K2P1 Monitoring bezrobocia i rozwiązywanie problemu społecznego, jakim 

jest bezrobocie w Gminie Maków Podhalański. 

C1K2P2 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi w celu ich aktywizacji 

społeczno-zawodowej 

C1K2P3 Organizacja prac społeczno – użytecznych na obszarze Maków 
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Podhalański 

C1K2P4 Organizacja kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych z terenu Gminy 

Maków Podhalański.  

C1K2P5 Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy skierowanych dla osób 

bezrobotnych z terenu Gminy Maków Podhalański 

C1K2P6 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa przez psychologa oraz 

doradcę zawodowego dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański 

C1K2P7 Ułatwienie startu zawodowego młodych mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański 

C1K2P8 Reintegracja zawodowa i aktualizacja kwalifikacji długotrwale 

bezrobotnych poprzez skierowanie do odbycia przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy oraz zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych. 

 

C1K2P9 Umożliwienie wyjścia z długotrwałego bezrobocia dzięki 

samozatrudnieniu poprzedzonemu intensywnymi kursami z zakresu 

przedsiębiorczości i prowadzenia firmy oraz przyznaniem środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

C1K2P10 Organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie promowania 

aktywnych postaw na rynku pracy, w tym przedsiębiorczości. 

 

C1K2P11 Promowanie idei ekonomii społecznej oraz informowanie                        

o możliwościach zakładania przedsiębiorstw społecznych, w tym            

o dostępnych dla nich źródłach wsparcia 

C1K2P12 Gromadzenie informacji o projektach skierowanych do osób 

bezrobotnych, w tym z zakresu ekonomii społecznej, realizowanych     

na terenie gminy, powiatu i regionu. 

 

C1K2P13 Współpracę z instytucjami działającymi w obszarze integracji 

społecznej w celu koordynacji programów i projektów w zakresie 

integracji społecznej i aktywizacji społeczno - zawodowej osób 

bezrobotnych 

 

C1K3 System wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegającym wykluczeniu 

społecznemu. 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K3P1 Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową 

i finansową realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         

i współpracujące z nim organizacje pozarządowe.   

C1K3P2 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania 

robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społeczno – użytecznych, 

zatrudnienia wspieranego.   

C1K3P3 Rozwój sieci mieszkań socjalnych  

C1K3P4 Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych w zakresie 
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wdrażania nowych instrumentów w pracy socjalnej.  

                

C1K3P5 

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi       

w obszarze i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 

C1K4 Ograniczenie zjawisk uzależnień i przemocy oraz redukcja ich skutków 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K4P1 Okresowe monitorowanie skali problemu uzależnień na terenie gminy 

C1K4P2 Rozszerzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy              

w tematyce uzależnień  

C1K4P3 Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej w stosunku 

do osób łamiących prawo w tym zakresie 

C1K4P4 Kontynuacja działań realizowanych przez punkt konsultacyjno – 

informacyjny, oferujący pomoc osobom uzależnionym, 

współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.  

C1K4P5 Współpraca z Ośrodkami Lecznictwa Odwykowego  

C1K4P6 Opracowanie i realizacja miejskich programów: profilaktyki                  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomani i przeciwdziałania przemocy domowej.  

C1K4P7 Monitoring skali problemu – przemocy domowej na obszarze Gminy 

Maków Podhalański 

C1K4P8 Rozszerzenie działalności Punktu Informacji i Pomocy dla osób 

dotkniętych przemocą domową.   

C1K4P9 Kontynuacja działań prowadzonych przez Zespół interdyscyplinarny.  

C1K4P10 Prowadzenie działań promocyjnych mających na celu propagowanie 

dostępnych form pomocy dla osób doznających przemocy domowej 

oraz z problemem uzależnień.  

 

C1K5 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K5P1 Monitoring sytuacji dziecka i rodziny ( w szczególności rodzin 

niepełnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi).  

C1K5P2 Podnoszenie jakości i dostępności realizowanego systemu świadczeń 

rodzinnych 
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C1K5P3 Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla rodzin i dzieci ( wsparcie 

psychologiczno – pedagogiczne).  

C1K5P3 Wspieranie materialne rodzin z dziećmi przez system pomocy 

społecznej  

C1K5P4 Rozwój pracy socjalnej z rodzinami niewydolnymi wychowawczo oraz 

z dziećmi i młodzieżą z tych rodzin 

C1K5P5 Zwiększenie dostępności specjalistów z zakresu pracy z rodziną 

niewydolną wychowawczo poprzez podjęcie współpracy z asystentem 

rodziny.  

C1K5P6 Realizacja działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               

w zakresie dożywiania dzieci z rodzin ubogich oraz niewydolnych 

wychowawczo.  

C1K5P6 Organizacja pomocy rzeczowej – magazyn rzeczy używanych, 

wydawanie produktów żywnościowych 

C1K5P7 Realizacja wsparcia w formie grup edukacyjnych dla opiekunów 

prawnych przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego.  

C1K5P8 Zajęcia profilaktyczno – korekcyjne dla dzieci zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

C1K5P9 Pomoc metodyczna dla osób pracujących z rodziną dysfunkcyjną 

C1K5P10 Realizacja zadań przez świetlice środowiskowe na rzecz dzieci               

i młodzieży z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczych  

C1K5P11 Tworzenie warunków do opracowywania i realizacji programów 

socjoterapeutycznych  

C1K5P12 Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa 

świadczonego przez psychologa, pedagoga społecznego. 

C1K5P13 Opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny i sytemu 

pieczy zastępczej.  

 

C1K6 System wsparcia na rzecz osób bezdomnych 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K6P1 Reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych 

C1K6P2 Zapewnienie schronienia dla osób przebywających na terenie gminy 

Maków Podhalański 

C1K6P3 Zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla osób potrzebujących 

C1K6P4 Zabezpieczenie schronienia dla bezdomnych matek z dziećmi, 

bezdomnych kobiet oraz kobiet ofiar przemocy 
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C1K6P5 Realizacja pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych  

C1K6P6 Realizacja pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób bezdomnych   

C1K6P7  Ułatwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: psycholog, 

prawnik, terapeuta uzależnień.  

C1K6P7 Monitoring problemu bezdomności w Gminie Maków Podhalański  

 

C1K7 Zapewnienie zgodnej ze standardami jakości i sprawności funkcjonowania 

pomocy społecznej 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K7P1 Dostosowanie organizacji pomocy społecznej do podejmowanych zadań  

C1K7P2 Dokształcanie kadry pomocy społecznej  

C1K7P3 Monitorowanie liczby środowisk przypadających na jednego 

pracownika socjalnego  

 

CEL STRATEGICZNY  

(C2)  

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH UMACNIANIU 

INSTYTUCJI RODZINY  

Kierunki działań strategicznych 

C2K1 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży 

C2K2 Tworzenie systemu poradnictwa, edukacji i wspierania rodzin 

C2K3 Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku 

rodzinnego 

C2K4 Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodziny 

C2K5 Aktywowanie roli rodziny w procesie wychowania i kształcenia 

dzieci 
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CEL STRATEGICZNY  

(C_2)  

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJĄCĄCYCH UMACNIANIU 

INSTYTUCJI RODZINY  

KIERUNEK DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:  

C2K1 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży 

 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C2K1P1 Organizacja czasu pozalekcyjnego przez szkoły  

C2K1P2 Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji i ferii zimowych  

 

C2K2 Tworzenie systemu poradnictwa, edukacji i wspierania rodzin 

 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C1K2P1 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodzin z Gminy Maków 

Podhalański 

 

C2K3 Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku 

rodzinnego 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C2K3P1 Organizowanie festynów rodzinnych 

C2K3P23 Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z wykorzystaniem bazy 

rekreacyjnej i sportowej w gminie 

 

C2K4 Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodziny 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C2K4P1 Rozwój systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży 

C2K4P2 Gminne programy specjalne wspierania materialnego rodzin 
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C2K5 Aktywowanie roli rodziny w procesie wychowania i kształcenia dzieci 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C2K5P1 Zaangażowanie w proces wsparcia i edukacji rodziny lokalnych mediów 

oraz innych instytucji (policja, pomoc społeczna, organizacje 

pozarządowe itd.) 

 

CEL STRATEGICZNY  

(C3)  

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH                              

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

KIERUNEK DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:  

C3K1 Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska starości                                   

i niepełnosprawności  

C3K2 Budowa systemu wsparcia na rzecz osób starych  i 

niepełnosprawnych  

 

C3K1 Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska starości i niepełnosprawności 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C3K1P1 Monitorowanie trendów demograficznych w Gminie Maków 

Podhalański 

C3K1P2 Monitorowanie zjawiska niepełnosprawności w Gminie Maków 

Podhalański 

 

C3K2 Budowa Systemu wsparcia na rzecz osób starych i niepełnosprawnych 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C3K2P1 Kluby Seniora, Uniwersytet III wieku 

C3K2P2 Punkt pomocy psychologicznej dla seniorów i osób niepełnosprawnych  

C3K2P3 Punkt pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych  

C3K2P4 Dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania osób wymagających 

tego typu wsparcia.   

C3K2P5 Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  
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C3K2P6 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez 

udział w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych oraz 

warsztatach z zakresu rynku pracy.  

C3K2P7 Wsparcie materialne sytemu pomocy społecznej niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy.  

 

C3K2P8 Rozwój pracy socjalnej na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym 

niepełnosprawnych mieszkańców i osób starszych.  

C3K2P9 Zacieśnianie współpracy z Domami Pomocy Społecznej oraz Zakładami 

Opieki Zdrowotnej.  

 

 

CEL STRATEGICZNY  

(C4)  

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW  

KIERUNEK DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:  

C4K1 Diagnozowanie i monitorowanie bezpieczeństwa publicznego i zjawisk 

wpływających na stan bezpieczeństwa. 

Aby zrealizować cel w ramach priorytetu przyjmuje się następujące przedsięwzięcia – 

projekty działania społecznego 

C4K1P1 Monitoring przestępczości i zjawisk społecznych  

C4K1P1 Monitoring wykroczeń   

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 89



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
89 

17. Cele strategiczne i wskaźniki realizacji zadań 

  Cele operacyjne Opis działań 
Podmioty 

odpowiedzialne 
źródło finansowania 

Wskaźniki realizacji 

działań 

1 

ZINTEGROWANY 

SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

Monitorowanie problemów społecznych  Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba beneficjentów 

korzystających z pomocy 

społecznej 

Monitoring bezrobocia i rozwiązywanie problemu 

społecznego, jakim jest bezrobocie w Gminie Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób bezrobotnych 

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi w celu ich 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób objętych 

aktywizacją 

Organizacja prac społeczno – użytecznych na obszarze 

Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób objętych 

pracami społeczno-

użytecznymi 

Organizacja kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych z terenu 

Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczna osób 

uczestniczących w kursach 

i szkoleniach 
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Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy skierowanych 

dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

uczestniczących w 

warsztatach z zakresu 

rynku pracy 

Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa przez 

psychologa oraz doradcę zawodowego dla bezrobotnych 

mieszkańców Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

korzystających ze wsparcia 

psychologicznego i 

doradcy zawodowego 

Ułatwienie startu zawodowego młodych mieszkańców 

Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba beneficjentów  

Reintegracja zawodowa i aktualizacja kwalifikacji 

długotrwale bezrobotnych poprzez skierowanie do odbycia 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 

odbywających 

przygotowanie zawodowe 

w miejscu pracy, liczba 

osób zatrudnionych w 

ramach prac 

interwencyjnych 

Umożliwienie wyjścia z długotrwałego bezrobocia dzięki 

samozatrudnieniu poprzedzonemu intensywnymi kursami z 

zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy oraz 

przyznanie środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba beneficjentów 

biorących udział w kursach 
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PUP 

Organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie 

promowania aktywnych postaw na rynku pracy, w tym 

przedsiębiorczości. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba kampanii 

promocyjnych 

Promowanie idei ekonomii społecznej oraz informowanie o 

możliwościach zakładania przedsiębiorstw społecznych, w 

tym o dostępnych dla nich źródłach wsparcia 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba informacji, rodzaj 

informacji 

Gromadzenie informacji o projektach skierowanych do osób 

bezrobotnych, w tym z zakresu ekonomii społecznej, 

realizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba informacji, rodzaj 

informacji 

Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze 

integracji społecznej w celu koordynacji programów i 

projektów w zakresie integracji społecznej i aktywizacji 

społeczno - zawodowej osób bezrobotnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba współpracujących 

instytucji 
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Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną 

pomoc rzeczową i finansową realizowaną przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej i współpracujące z nim 

organizacje pozarządowe.   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób, które 

otrzymały pomoc 

rzeczową i finansową 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych, 

prac społeczno – użytecznych, zatrudnienia wspieranego.   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

uczestniczących w 

robotach publicznych, 

pracach interwencyjnych, 

pracach społ-użyt., 

zatrudnieniu wspieranym, 

rodzaj współpracy z PUP 

Rozwój sieci mieszkań socjalnych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba mieszkań 

socjalnych 

Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych w 

zakresie wdrażania nowych instrumentów w pracy socjalnej.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba szkoleń, liczba 

pracowników socjalnych 

biorących udział w 

szkoleniach 

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze i na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba organizacji 

pozarządowych 
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PUP 

Okresowe monitorowanie skali problemu uzależnień na 

terenie gminy 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba uzależnionych  

Rozszerzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców 

gminy w tematyce uzależnień  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

PUP 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba wyedukowanych 

mieszkańców w tematyce 

uzależnień 

Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej 

w stosunku do osób łamiących prawo w tym zakresie 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Policja 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba skutecznych form 

kontroli prawnej i 

społecznej w stosunku do 

osób łamiących prawo 

Kontynuacja działań realizowanych przez punkt 

konsultacyjno – informacyjny, oferujący pomoc osobom 

uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy 

domowej.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba działań 

realizowanych przez punkt 

konsultacyjno – 

informacyjny, oferujący 

pomoc osobom 

uzależnionym, 

współuzależnionym oraz 

ofiarom przemocy 
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Współpraca z Ośrodkami Lecznictwa Odwykowego  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba Ośrodków 

Lecznictwa Odwykowego 

Opracowanie i realizacja miejskich programów: profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii  i przeciwdziałania przemocy rodzinnej.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba programów 

Monitoring skali problemu – przemocy domowej na obszarze 

Gminy Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK, Policja 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób i rodzin z 

problemem przemocy 

domowej 

Rozszerzenie działalności Punktu Informacji i Pomocy dla 

osób dotkniętych przemocą domową.   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba działań Punktu 

Informacji i Pomocy dla 

osób dotkniętych przemocą 

Kontynuacja działań prowadzonych przez Zespół 

interdyscyplinarny.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba działań 

prowadzonych rzez Zespól 

Interdyscyplinarny 

Prowadzenie działań promocyjnych mających na celu 

propagowanie dostępnych form pomocy dla osób 

doznających przemocy domowej oraz z problemem 

uzależnień.  

Urząd Miasta, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

OIK 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

Liczba działań 

promocyjnych 
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celowych 

Monitoring sytuacji dziecka i rodziny ( w szczególności 

rodzin niepełnych z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi).  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 

Podnoszenie jakości i dostępności realizowanego systemu 

świadczeń rodzinnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

korzystających z systemu 

Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla rodzin i dzieci      

( wsparcie psychologiczno – pedagogiczne).  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 

Wspieranie materialne rodzin z dziećmi przez system 

pomocy społecznej  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 
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Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 

Rozwój pracy socjalnej z rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo oraz z dziećmi i młodzieżą z tych rodzin 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci 

Zwiększenie dostępności specjalistów z zakresu pracy z 

rodziną niewydolną wychowawczo poprzez podjęcie 

współpracy z asystentem rodziny.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci, 

liczba specjalistów 

Realizacja działań przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w zakresie dożywiania dzieci z rodzin ubogich 

oraz niewydolnych wychowawczo.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin i dzieci,  

Organizacja pomocy rzeczowej – magazyn rzeczy 

używanych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba pomocy rzeczowej 
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Realizacja wsparcia w formie grup edukacyjnych dla 

opiekunów prawnych przejawiających bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz bezradność w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

Zajęcia profilaktyczno – korekcyjne dla dzieci zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba dzieci 

Pomoc metodyczna dla osób pracujących z rodziną 

dysfunkcyjną 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba rodzin 

Realizacja zadań przez świetlice środowiskowe na rzecz 

dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych opiekuńczo-

wychowawczych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba świetlic, Liczba 

dzieci i młodzieży, Liczba 

zadań 
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Tworzenie warunków do opracowywania i realizacji 

programów socjoterapeutycznych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba programów 

Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa 

świadczonego przez psychologa, pedagoga społecznego. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

korzystających ze 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny i 

sytemu pieczy zastępczej.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Program wspierania 

rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

Reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób bezdomnych  

Id: BJPFB-RATXR-OJZVR-FVYME-DICNC. Uchwalony Strona 99



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  DLA GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2014-2020 

 

 
99 

Zapewnienie schronienia dla osób przebywających na terenie 

Gminy Maków Podhalański   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba schronisk dla osób 

bezdomnych 

Zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla osób 

potrzebujących 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba posiłków i liczba 

osób bezdomnych 

Zabezpieczenie schronienia dla bezdomnych matek z 

dziećmi, bezdomnych kobiet oraz kobiet ofiar przemocy 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba bezdomnych matek 

z dziećmi, liczba dzieci, 

liczba kobiet, liczba kobiet 

ofiar przemocy 

Realizacja pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób bezdomnych 

wspartych pracą socjalną 

Realizacja pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób 

bezdomnych   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

Liczba osób bezdomnych 

wspartych rzeczowo i 

finansowo 
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organizacyjne gminy celowych 

Ułatwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: 

psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób bezdomnych 

wspartych 

specjalistycznym 

poradnictwem 

Monitoring problemu bezdomności w Gminie Maków 

Podhalański   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób bezdomnych 

Dostosowanie organizacji pomocy społecznej do 

podejmowanych zadań  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Opracowanie struktury 

organizacyjnej, szkolenia 

dla pracowników 

socjalnych 
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Dokształcanie kadry pomocy społecznej  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

korzystających ze szkoleń 

Monitorowanie liczby środowisk przypadających na jednego 

pracownika socjalnego  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba środowisk 

przypadających na jednego 

pracownika socjalnego  

2. 

TWORZENIE 

WARUNKÓW 

SPRZYJĄCĄCYCH 

UMACNIANIU 

INSTYTUCJI RODZINY  

Organizacja czasu pozalekcyjnego przez szkoły  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba dzieci 

uczestniczących w 

zajęciach pozalekcyjnych 

Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji i ferii 

zimowych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba dzieci  
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin z gminy 

Maków Podhalański   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba dzieci, liczba 

rodzin, którym udzielono 

pomocy  

Tworzenie warunków do organizowania aktywnego 

wypoczynku rodzinnego 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba dzieci i rodzin 

korzystających z 

aktywnego wypoczynku 

Organizowanie festynów rodzinnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba festynów, liczba 

uczestników 

Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z 

wykorzystaniem bazy rekreacyjnej i sportowej  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba zawodów 

sportowych, liczba 

uczestników 
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Rozwój systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba stypendystów 

programy specjalne wspierania materialnego rodzin 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba programów 

Zaangażowanie w proces wsparcia i edukacji rodziny 

lokalnych mediów oraz innych instytucji (policja, pomoc 

społeczna, organizacje pozarządowe itd. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba mediów, liczba 

instytucji zaangażowanych 

w proces wsparcia i 

edukacji rodzin 

3. 

POPRAWA JAKOŚCI 

ŻYCIA OSÓB 

STARSZYCH I 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Monitorowanie trendów demograficznych w gminie Maków 

Podhalański   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób  
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Monitorowanie zjawiska niepełnosprawności w gminie 

Maków Podhalański   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 
Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

Kluby Seniora, Uniwersytet III wieku 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba klubów, liczba 

uczestników w klubach, 

liczba uczestników 

Uniwersytetu III wieku 

Punkt pomocy psychologicznej dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba seniorów i osób 

niepełnosprawnych w 

punktach, liczba punków 

Punkt pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba punków, liczba 

osób niepełnosprawnych w 

punktach 
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Dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania osób 

wymagające tego typu wsparcia.   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba posiłków 

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba usług opiekuńczych 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

niepełnosprawnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu 

kompetencji społecznych oraz w warsztatach z zakresu rynku 

pracy.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba szkoleń, liczba 

uczestników szkoleń 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

 Liczba szkoleń, liczba 

uczestników szkoleń 

Wsparcie materialne sytemu pomocy społecznej 

niepełnosprawnych mieszkańców gminy.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

którym udzielono wsparcia 

materialnego 
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Rozwój pracy socjalnej na rzecz integracji ze środowiskiem 

lokalnym niepełnosprawnych mieszkańców i osób starszych.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

którym udzielono wsparcia 

w zakresie pracy socjalnej 

na rzecz integracji ze 

środowiskiem lokalnym 

Zacieśnianie współpracy z Domami Pomocy Społecznej oraz 

Zakładami Opieki Zdrowotnej.  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba współpracujących 

DPS i ZOZ  

4. 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA 

MIESZKAŃCÓW  

Monitoring przestępczości i zjawisk społecznych  

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Policja, 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba przestępstw 

  Monitoring wykroczeń   

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

właściwe jednostki 

organizacyjne gminy, 

Policja 

Budżet samorządu lokalnego, 

środki pozyskane z funduszy 

zewnętrznych: rządowych, 

pozarządowych, programów 

celowych 

Liczba wykroczeń 
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