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WPROWADZENIE  

     Wyzwania przyszłości wskazują, iż skuteczna polityka społeczna może być realizowana 

jedynie jako długofalowy proces oparty na podstawach naukowych i porozumieniu 

społecznym. Tworzeniu nowej rzeczywistości będącej skutkiem tego procesu, nadają sens 

przede wszystkim jego uczestnicy. Nie można, bowiem kształtować realistycznych procesów 

rozwoju bez partycypacji środowisk wyróżniających się bogactwem doświadczeń, wiedzy, 

umiejętności oraz prostoty myślenia   i twórczej inwencji. W przeciwnym razie samorząd 

zamiast kształtować ład społeczny, pozostanie jedynie instytucją biurokratyczną, łagodzącą 

narastające kwestie społeczne. 

     W myśl nowej strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc finansową 

i materialną jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom 

przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we 

własnym zakresie. Zawarte w ramach kontraktu działania opierają się na zasadach 

programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności, otwartości i obejmują 

następujące obszary: 

 instytucjonalną pomoc społeczną: rozumianą jako współpraca na poziomie pracownik 

socjalny – beneficjent,  

 ochronę zdrowia,  

 rozwiązywanie problemów uzależnień; głównie alkoholowych i narkomanii,  

 przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy,  

 edukację: rozumianą jako nauka szkolna oraz różne inne formy edukacji, w tym 

dorosłych,  

 budownictwo socjalne: rozumiane jako forma zabezpieczenia najuboższych.  

   Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek – jego 

potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem 

opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od 

którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej 

jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla 

osiągnięcia stanu określonego w wizji. 

      Niniejsza strategia jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno – 

gospodarczej Gminy Mońki, związanej głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii 

Europejskiej (maj 2004 r.) oraz zupełnie nowymi możliwościami związanymi z 

pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. 

Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu, na 

przejrzystych celach o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą 

polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże 

polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na 

polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów 

w tej sferze.  

     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki nie ogranicza się w 

swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje gminy (Urząd 

Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, instytucje kultury). Strategia proponuje 

przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i 

wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w Gminie Mońki. Taka zasada 
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partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki 

strukturalnej.       

  

CZĘŚĆ I 

CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII  

1. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW GMINY MOŃKI 

      Transformacja ustrojowo – gospodarcza Polski końca lat osiemdziesiątych doprowadziła 

do zmian w wyniku, których socjalistyczny model gospodarki planowej i związanego z tym 

planowego zatrudnienia zastąpiła gospodarka wolnorynkowa. Jednocześnie nastąpiło odejście 

państwa od roli opiekuńczej, co spowodowało wystąpienie – obok istniejących już – 

nieznanych dotychczas, niekorzystnych zjawisk społecznych. Nowym, szczególnie 

dotkliwym problemem społecznym stało się bezrobocie; rodzące ubóstwo, bezdomność, w 

sposób istotny przyczyniające się do nasilania się zjawisk patologicznych. Ponad 20 mln 

Polaków (około 55%) korzysta  z różnego rodzaju form pomocy społecznej, z czego dla 

ponad 10 mln jest to jedyne bądź podstawowe źródło utrzymania. 

      Stosowana dotychczas w ramach pomocy społecznej doraźna dystrybucja środków 

kompensujących skutki marginalizacji okazała się nieskuteczna. Sytuacja wymagała 

opracowania nowej strategii działania instytucjonalnej pomocy społecznej na wszystkich 

szczeblach terytorialnych. Drugim powodem było wstąpienie Polski do unii Europejskiej, 

która jako Państwo Członkowskie ma obowiązek prowadzenia w ramach Unii wspólnych 

działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej dziedzinie 

ochrony ludności. Kolejnym powodem jest fakt, iż opracowanie strategii jest warunkiem sine 

qua non pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów 

dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii Europejskiej. 

     Nowa ustawa o pomocy społecznej stanowi, więc kolejny etap budowy nowego systemu 

aktywnej polityki społecznej w Polsce mając na celu stworzenie solidnego fundamentu 

polityki opartej na trzech zasadach: 

 w sposób systematyczny i kompleksowy budowana jest sieć bezpieczeństwa 

socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, oparta na realnych 

podstawach utrzymania gospodarstw domowych,  

 tworzy się spójny system wspierający aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy i 

na polu pomocy społecznej, tak aby każdemu zagwarantować szansę aktywizacji i 

godnego życia,  

 tworzy się skoordynowany system instytucjonalny, jasno prezentujący 

odpowiedzialność instytucji rządowych i samorządowych, otwierający jednocześnie 

przestrzeń dla aktywności obywatelskiej organizacji sektora pozarządowego.  

   Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną – a w jej 

obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych - jest jej uspołecznienie zarówno w 

procesie planowania, jak też realizacji.  
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Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest racjonalną konsekwencją wynikającą 

z istoty dokumentu; jest też wymogiem Unii Europejskiej i oznacza zastosowanie w procesie 

planowania wymienionych niżej zasad: 

o programowania: obowiązku tworzenia długookresowych strategii i planów 

rozwoju na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim. Powiatowym i 

gminnym;  

o subsydiarności: jasnego określenia kompetencji władzy wykonawczej 

różnych szczebli i upoważnienia samorządów z mocy obowiązujących aktów 

prawnych do programowania i realizacji polityki społecznej regionu;  

o koncentracji: wyboru oraz ustalenia hierarchii priorytetów  w ramach 

programów operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na 

działania w obszarach, w których koncentrują się problemy społeczne;  

o partnerstwa: obowiązku konsultowania na każdym poziomie programowania 

polityki społecznej z partnerami społecznymi.  

      Prawidłowo opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oparta 

jest zatem na zasadach realizmu, społecznej partycypacji i akceptacji programu. 

Podstawą efektywności strategii jest sporządzanie diagnozy aktualnej sytuacji, 

następnie budowanie wizji w oparciu o rozeznanie potrzeby.  

2. PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

WSPÓLNOTOWYM ORAZ STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI 

2.1. Powiązanie z krajowymi aktami prawnymi 

. Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność 

zwrócenia uwagi na różne akty prawne, które mają istotny wpływ na tworzenie strategii i 

rozwiązywanie problemów społecznych. Są to m.in.:  

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tj. Dz. U. z  2008 r. Nr 115, poz. 728 ze 

zm.), która określa warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej:  

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) regulująca 

nowy system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych w całości ze 

środków budżetu państwa, całkowicie odrębny od systemu pomocy społecznej.  

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 

1143 z późn. zm.). Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do 

społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia 

społecznego.  

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 

Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej 

samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.). 

Uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie jest ważnym aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania 

dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 230, z późn. zm.) zakłada, iż większość 

kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które 

na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały 

kompetencje porozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 

1485 z późn. zm.) zawiera szereg definicji zjawisk związanych z uzależnieniem od 

narkotyków.   

Ustawa o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz  zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r (tj. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493 ze zm.). 

 2.2. Zgodność ze strategią rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Mońki 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mońki została opracowana w 

oparciu o wdrażane już działania, zawarte w dokumentach, zgodne z Planem Rozwoju 

Lokalnego 

Zadania oraz działania zawarte w niniejszej strategii są zgodne z opracowanymi w 

wymienionych dokumentach priorytetami, uzupełniając i wspierając je w obszarze 

rozwoju kapitału ludzkiego. 

  

2.3. Zgodność z Regionalną Strategią Integracji i Polityki Społecznej. 

      Założenia i cele niniejszej Strategii wpisują się w priorytety zawarte w Strategii Rozwoju 

Województwa Podlaskiego na lata 2006 – 2020; opracowanej na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Nauki i Informacji. 

2.4. Zgodność z Narodowym Programem Zdrowia. 

      Działania przedstawione w Strategii są zgodne z zawartymi w Programie, głównie z 

celem operacyjnym 4.: zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie 

szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem. 
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2.5. Zgodność z Narodowym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

      Zawarte w Strategii działania wynikają z postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2004 r. Nr 29, 

poz. 257); szczególnie zaś z art. 1.2.4¹. 

2.6. Zgodność z prawem wspólnotowym 

  Prawo wspólnotowe nie ingeruje w obowiązujące w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej rozwiązania systemowe w zakresie pomocy społecznej. Funkcjonuje jednak 

polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne w zakresie koniecznym z 

punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty. 

3. PROCES TWORZENIA STRATEGII  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest spójnym zbiorem celów oraz działań 

realizowanych w określonym czasie. 

1. Jest łącznikiem w integracji lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej, pełniąc 

funkcje: 

 polityczną 

 rozwojową 

 promocyjną 

2. Jest mechanizmem demokratyzacji życia społecznego i spełnia funkcje: 

 inspirującą 

 kreatywną 

 integracyjną: jednoczy działania różnych podmiotów w realizacji wizji.  

3. Jest mechanizmem usprawniającym i racjonalizującym działania. 

   Strategia powinna być dokumentem otwartym. Systematyczna ewaluacja pozwala wówczas 

na ocenę realizowanych zadań i stałej ich weryfikacji adekwatnie do zmian zachodzących w 

środowisku, sił i środków, jak też zmieniających się regulacji prawnych. Istota strategii jest 

realistyczne, a jednocześnie kreatywne, innowacyjne spojrzenie na zastany zespół 

uwarunkowań. Strategia zawiera cele i ich rozwinięcia będące podstawą do formułowania 

programów działania określających terminy realizacji i zasady finansowania poszczególnych 

zadań. Naczelnym zadaniem strategii jest sformułowanie wizji. Jej urzeczywistnienie stanowi 

o realizacji misji. Nie mniej ważnym zadaniem jest budowanie konsensusu wokół tej misji 

oraz wynikających z niej celów strategicznych; daje to gwarancję wdrożenia oraz realizacji 

strategii. Wizja powinna być oparta na realnych przesłankach, sformułowana w sposób jasny i 

czytelny dla przeciętnego mieszkańca. Strategia jest traktowana jako dobro wspólne 

wszystkich mieszkańców, a jej formułowanie i wdrażanie powinno być procesem 

społecznym. Rolą samorządu w przygotowaniu i realizacji wyzwań strategii powinno być 

przede wszystkim organizowanie współpracy i stwarzanie warunków dla wspólnego 

realizowania opracowanych projektów. 
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3.1. Określenie przedziału czasowego prac nad tworzeniem strategii 

      Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki 

rozpoczęto w październiku 2008 roku. 

W dniu  20 listopada 2008 roku  na spotkaniu w Mońkach z udziałem przedstawicieli różnych 

grup społecznych dokonano oceny strategii. Ustalony został plan pracy nad aktualizacją 

strategii oraz zadanie do wykonania: 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz warsztatów strategicznych,  

 zaktualizowanie danych statystycznych,  

 praca nad własną wizją rozwoju,  

 wskazanie celów strategicznych obejmujących zrównoważony rozwój społeczny 

gminy,  

 opisanie konkretnych zadań wraz z podmiotami je realizującymi z uwzględnieniem 

jednostek pozagminnych,  

 wyznaczenie koordynatora realizacji strategii, sposobów raportowania,  

 opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji (osiągnięte rezultaty działań), w tym 

określenie wskaźników potrzebnych do ewaluacji strategii, powołanie zespołu 

oceniającego realizację strategii, określenie terminów spotkań poświęconych 

monitoringowi i aktualizacji strategii,  

 opisanie konkretnych projektów do wdrożenia – wypracowanych na warsztatach 

strategicznych,  

 budżetowanie działań.  

3.2. Podstawowe etapy procesu tworzenia i aktualizacji strategii w Gminie Mońki 

      Przygotowanie strategii jest rozpoznaniem teraźniejszości oraz formowaniem przyszłości. 

Aby strategia była efektywna, powinna formułować odpowiedzi na następujące pytania: 

1) jak jest obecnie? – analiza i raport o stanie gminy/ diagnoza stanu/ 

2) jak powinno być? – określenie wizji, misji, celów strategicznych; 

3) jak to zrobić? – opracowanie celów operacyjnych, zadań i działań, harmonogramu działań i 

budżetu oraz metod współpracy i promocji.  

     W procesie tworzenia i aktualizacji strategii wyróżnić można kilka podstawowych etapów, 

które decydują o jej ostatecznym kształcie. Oto one: 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ustalenie ilości i terminów odbycia 

warsztatów strategicznych,  

 analiza opinii o strategii oraz oceny wstępnej dokonanej przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej,  

 diagnoza i identyfikacja podstawowych problemów społecznych  w Gminie Mońki 

 określenie sposobów realizacji celów strategicznych, opracowanie procedury  oceny 

strategii oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za jej ocenę,  
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Realizacja wymienionych wyżej etapów planowania strategicznego w Gminie Mońki 

przebiegała następująco: 

 powołanie przez Burmistrza Gminy Mońki Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Mońki na lata 2009 – 2015,  

 spotkanie zespołu oraz grupy liderów z Doradcą Programu Bądź Aktywny Bądź 

Najlepszy w celu oceny dotychczasowej strategii a także przyjęcie planu pracy nad jej 

aktualizacją  

 przygotowanie danych do przeprowadzenia warsztatów strategicznych  

I- aktualizujący warsztat strategiczny  

Cele warsztatu: 

- budowanie diagnozy dla Gminy Mońki (identyfikacja problemów), 

- inwentaryzacja oczekiwań społecznych, pomocnych w rozwiązywaniu tych problemów, 

II – aktualizujący warsztat strategiczny  

Cele warsztatu: 

- przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron polityki społecznej w Gminie Mońki oraz 

identyfikacja szans i zagrożeń społecznych z otoczenia zewnętrznego – analiza SWOT, 

- identyfikacja obszarów priorytetowych polityki społecznej w Gminie Monki oraz głównych 

celów strategicznych w poszczególnych obszarach, 

- określenie wizji rozwoju Gminy Mońki, 

W miesiącu grudniu 2008 roku odbyły się III warsztaty strategiczne, na których określone 

zostały cele strategiczne, cele szczegółowe i zadania niezbędne do ich realizacji. 

Prace nad dokumentem rozpoczął zespół w miesiącu kwietniu 2009 roku i ukończył w 

listopadzie 2009 r. 

3.3. Określenie horyzontu czasowego strategii. 

      Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki 

przyjęto na lata 2009 – 2015, co ułatwi władzom gminy uczestnictwo w formułowaniu zadań 

do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zapewni 

długofalowość procesu polityki społecznej. Posiada ona ścisłą korelację z kluczowymi 

dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, 

dając jednocześnie pewien „zapas czasowy” do realizacji celów strategicznych, a także oceny 

efektów,  jakie zostały osiągnięte przez Gminę. 
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3.4. Uczestnicy procesu tworzenia strategii. 

      Do prac nad strategią Gminy Mońki zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji 

publicznych i organizacji społecznych z terenu Gminy, tworząc zespoły zadaniowe. W jej 

skład, z uwagi na pełnioną rolę współtworzenia Strategii weszli przedstawiciele:  

 Rady Gminy w Mońkach 

 Urzędu Gminy w Mońkach 

 Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 Straży Pożarnej  

 Policji,  

 Stowarzyszenia,  

 Szkół Podstawowych  

 Gimnazjum  

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 Gminnej Biblioteki Publicznej,  

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY MOŃKI 

4.1. Podstawowe informacje o Gminie 

Położenie, powierzchnia, ludność.  Gmina Mońki leży w centralnej części województwa 

podlaskiego w Podregionie Białostocko - Suwalskim. Razem z miastem Mońki 

administracyjnie obejmuje obszar o powierzchni 162 km
2
. Sąsiaduje z gminami: Knyszyn, 

Krypno, Jaświły, Goniądz oraz Trzcianne, które razem z Gminą Jasionówka tworzą powiat 

moniecki. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto oraz 42 wsie, wchodzące w skład 41 sołectw.  

Sieć osadnicza Gminy Mońki, stan na dzień 31.12.2008 r.  

Lp Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

1 Miasto Mońki 10554 

2 Hornostaje 193 

3 Hornostaje Osada 102 

4 Jaski 102 

5 Zblutowo 114 

6 Żodzie 181 

7 Rybaki 139 

8 Kulesze  325 

9 Kiślak 98 

10 Mejły 74 

11 Masie 121 

12 Dzieżki 137 

13 Wojszki 42 
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14 Oliszki 33 

15 Sobieski 99 

16 Potoczyzna 229 

17 Krzeczkowo 234 

18 Koleśniki 47 

19 Łupichy 39 

20 Zyburty 18 

21 Pyzy 32 

22 Kosiorki 117 

23 Ołdaki 52 

24 Świerzbienie 135 

25 Dziękonie 169 

26 Magnusze 78 

27 Kuczyn 102 

28 Czekołdy 47 

29 Zalesie  85 

30 Boguszewo 310 

31 Lewonie 151 

32 Moniuszeczki 85 

33 Kołodzież 318 

34 Znoski 51 

35 Ciesze 118 

36 Przytulanka 367 

37 Waśki 53 

38 Dudki wieś i kolonia 220 

39 Kropiwnica 164 

40 Sikory 136 

41 Rusaki 32 

42 Konopczyn 70 

 Razem 15.773 

 

       Obszar gminy na koniec 2008 roku zamieszkiwało 15 773 osób, z czego 10.554 osób 

mieszkało na terenie miasta. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 97 osób / km
2
 (1362 w 

mieście i 33 na wsi)
 
i była wyższa od średniej gęstości zaludnienia w powiecie monieckim 

wynoszącej 32 osoby / km
2 

(437w mieście i 27 na wsi) oraz od średniej gęstości zaludnienia 

w województwie podlaskim wynoszącej 60 osób / km
2
 (777w mieście,26 na wsi). Największą 

miejscowością jest miasto Mońki, w którym mają swoją siedzibę władze gminne i powiatowe. 
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Miasto pełni funkcję ponadlokalnego ośrodka usługowego, przemysłowego i kulturalnego. Są 

w nim zlokalizowane usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego oraz 

pomaturalnego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji, obsługi finansowej, 

ubezpieczeń i innych, z których korzystają mieszkańcy gminy oraz całego powiatu. W 

mieście też zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie 

powiatu monieckiego. 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY 

 Miasto i Gmina Mońki - zwane dalej "Gminą Mońki" jest wspólnotą samorządową 

obejmującą wszystkich jej mieszkańców. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Mońki. 

Herbem Miasta Mońki jest "w polu złotym na murawie zielonej panna w sukni czerwonej z 

rozpuszczonymi włosami w koronie złotej stojąca nad kwitnącym krzewem ziemniaczanym". 

Flagą Moniek jest: dwustrefowa czerwono - złota, składająca się z dwóch równoległych 

pasów jednakowej szerokości. 

 Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne o znaczeniu 

lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we 

własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Podejmuje działania na rzecz wspierania 

upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 

Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, 

określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej i samorządowej. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu 

oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia 

są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację 

rządową lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań publicznych może być 

realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W celu 

wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy 

z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

Organy gminy: 

Rada Miejska 

Burmistrz 

Skład Rady Miejskiej:  

 Andrzej Jankowski - Przewodniczący  

 Celina Sanik - Zastępca Przewodniczącego  

 Andrzej Anszczak - Zastępca Przewodniczącego  

 Tadeusz Chojnowski  

 Danuta Godlewska  

 Antoni Jabłoński  

 Edward Stanisław Klepacki  

 Maria Małgorzata Konaszewska  

 Bogdan Jan Miękisz  

 Ryszard Rogalski  

 Bogdan Kazimierz Sierba  

 Halina Skibicka  
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 Edward Tekień  

 Jan Romuald Trybułowski  

 Jadwiga Zub  

Komisja Rewizyjna:  

 Tadeusz Chojnowski - Przewodniczący  

 Antoni Jabłoński - Z-ca Przewodniczącego  

 Bogdan Jan Miękisz  

 Edward Tekień  

Komisja ds. Planowania, Budżetu i Finansów:  

 Antoni Jabłoński - Przewodniczący  

 Andrzej Anszczak - Z-ca Przewodniczącego  

 Edward Stanisław Klepacki  

 Halina Skibicka  

 Jan Romuald Trybułowski  

 Jadwiga Zub  

 Tadeusz Chojnowski 

Komisja ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:  

 Celina Sanik - Przewodniczący  

 Bogdan Kazimierz Sierba - Z-ca Przewodniczącego  

 Andrzej Anszczak  

 Maria Małgorzata Konaszewska  

 Ryszard Rogalski  

 Halina Skibicka  

 Jadwiga Zub  

Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:  

 Jan Romuald Trybułowski - Przewodniczący  

 Antoni Jabłoński - Z-ca Przewodniczącego  

 Danuta Godlewska  

 Bogdan Jan Miękisz  

 Ryszard Rogalski  

 Halina Skibicka  

 Edward Tekień  

Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:  

 Bogdan Sierba - Przewodniczący  

 Halina Skibicka - Z-ca Przewodniczącego  

 Tadeusz Chojnowski  

 Danuta Godlewska  

 Edward Stanisław Klepacki  

 Maria Małgorzata Konaszewska  

 Bogdan Jan Miękisz  
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 Turystyka  

 

       Powiat moniecki stanowi obszar o wyjątkowych walorach ekologicznych i 

krajobrazowych. Ze wszystkich stron otaczają go cenne obiekty przyrodnicze: od zachodu 

pokaźne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, ze strony wschodniej, w 

granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce 

południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi" i 

stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Na walory środowiska składają się 

unikalne tereny bagienne, puszcza, wielkie kompleksy leśne, czyste powietrze, co stwarza 

szansę dla rozwoju turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej a także agroturystyki. Na terenie 

powiatu istnieje szereg ciekawych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa 

drewnianego, sakralnego i fortyfikacyjnego – Twierdza w Osowcu. Z tego względu na terenie 

powiatu monieckiego powstało wiele znanych w regionie szlaków turystycznych pieszych i 

rowerowych takich jak Szlak "Przyrodnicza Perła Europy", Podlaski Szlak Bociani, Królowej 

Bony, Szlak Dawnego Pogranicza. Obszar Gminy Mońki może stanowić bazę wypadową na 

tereny parków. 

Punkty proponujące usługi turystyczne: 

 Biuro Turystyczne „KURIER” Jankowscy T. i Z. w Mońkach  

- usługi transportowe autokarowe 

- usługi turystyczne 

 Biuro Turystyczne „BIAL – TUR”  

- usługi transportowe autokarowe 

- usługi turystyczne 

 Karczma Wojciecha w Mońkach  

 Zajazd „Zalesie” w Mońkach  

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe zlokalizowane w Goniądzu  

 Gospodarstwo Agroturystyczne Glencner Barbary w Mońkach.  

 Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwigi Dębowskiej 

Bazą noclegową dysponuje: 

 Zajazd „Zalesie” - posiadający 37 całorocznych miejsc noclegowych,  

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe – posiadające 78  sezonowych miejsc noclegowych,  

 Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary Glencner , 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwigi Dębowskiej 
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Gospodarka gminy 

Infrastruktura techniczna  

Na infrastrukturę techniczną Gminy Mońki składają się: 

 układ komunikacyjny,  

 układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,  

 system gospodarki odpadami,  

 sieci energetyczne, cieplne, gazownicze, telefoniczna.  

Struktura podstawowych branż  

       Jak już wczesnej wspomniano Gmina Mońki jest gminą miejsko – wiejską. Tereny 

wiejskie mają charakter typowo rolniczy. Ta klasyfikacja wynika z przeznaczenia gruntów 

oraz z podstawowych rodzajów działalności, jakimi zajmują się w większości mieszkańcy 

tych terenów. Natomiast w mieście Mońki, mimo iż użytki rolne stanowią 52,35 % całej 

powierzchni miasta, podstawową działalnością są handel, usługi oraz przemysł rolno – 

spożywczy. Świadczy o tym również liczba i profil podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie gminy włączając rolnictwo. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wg 

danych GUS na terenie Gminy Mońki funkcjonowało 750 podmiotów gospodarczych, z 

czego większość miało swoją siedzibę w mieście Mońki. Miasto traci powoli charakter 

rolniczy i przekształca się w ośrodek usługowo - przemysłowy o znaczeniu ponadlokalnym.  

Rolnictwo  

       Na ogólną powierzchnię Gminy Mońki wynoszącą 16.2 tys. ha w 2008 r. użytki rolne 

zajmowały 13.084 ha (80,99 % powierzchni gminy). Na jednego mieszkańca przypada 0,8 ha 

użytków rolnych, a więc niemal dwukrotnie więcej niż w  Polsce.  

       Porównując dane z lat 2000 – 2008 można zauważyć następujące trendy: 

 zwiększa się powierzchnia użytków rolnych,  

 zwiększa się powierzchnia gruntów ornych oraz łąk,  

 zmniejsza się powierzchnia pastwisk oraz sadów.  

       Wzrost powierzchni użytków rolnych o 332 ha związany jest z zagospodarowaniem 

nieużytków wchodzących w skład gruntów pozostałych oraz zmianą zagospodarowania 

części powierzchni gruntów leśnych na cele rolnicze. Jest to ściśle związane z rozwojem 

produkcji rolnej oraz uruchomieniem dopłat bezpośrednich po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej. Dotyczy to zarówno terenów wiejskich jak i terenów miasta Mońki. Likwidacja 

nieużytków polepsza wykorzystanie gruntów rolnych.  

  

Przemysł 

      Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok 750 podmiotów gospodarczych, działających 

w sektorze handlowym i usług, głównie budowlanych. Są to przeważnie niewielkie podmioty, 

zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób. 
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      Analiza danych UG w Mońkach oraz PUP w Mońkach  pozwalają określić oficjalną 

liczbę bezrobotnych w Gminie Mońki  na 628 osób (stan na dzień 31.01.2009 r.) Przy stopie 

bezrobocia 8,6 % w powiecie monieckim i 9,8% w województwie podlaskim;  

Źródło: dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.  

  

Bezrobocie jest nowym problemem społecznym, wynikłym z przeobrażeń gospodarczych 

kraju. Bezrobocie strukturalne pogłębia się w wyniku długiej recesji polskiej gospodarki 

rolnej (bezrobocie koniunkturalne). Obowiązująca reguła popytu i podaży powoduje, że 

również w sferze zatrudnienia są jednostki i grupy społeczne, na prace których nie ma 

zapotrzebowania. Jedną ze sfer najbardziej dotkniętych bezrobociem jest rolnictwo. Niska 

płatność towarów i produktów rolnych w połączeniu ze słaba jakością gleb oraz wysoko 

oprocentowanymi kredytami inwestycyjnymi powoduje, iż następuje starzenie i wyludnianie 

się wsi. Tradycyjne uprawy i hodowla wymagają dużych nakładów finansowych, czasu oraz 

pracy w niesprzyjających warunkach. Bez subwencjonowania lub dotowania (jak w 

państwach Europy Zachodniej UE) nie są konkurencyjne wobec produktów i towarów 

napływających z zewnątrz. 

      W gminie Mońki negatywny wpływ na stopę bezrobocia mają: 

 Słaba infrastruktura przemysłowo- usługowa oraz brak większych podmiotów 

gospodarczych stwarzających możliwość stałego zatrudnienia;  

 Słabe gleby powodujące brak specjalizacji w produkcji roślinnej – hodowlanej 

powodujące niską dochodowość produkcji rolniczej; 

 Spadek opłacalności produkcji rolnej;  

 Starzenie i wyludnianie wsi;  

 Brak ofert i możliwości podjęcia pracy za pośrednictwem PUP  

 Konieczność podejmowania pracy sezonowej (niejednokrotnie „na czarno”;  

      Atuty, które gmina może wykorzystać: 

 Czyste środowisko naturalne oraz tereny stwarzające możliwości rozwoju 

agroturystyki i ośrodków rekreacyjnych;  

 Dobre warunki do specjalistycznej produkcji rolniczej;  

 Występujące zasoby kopalni (kruszywa naturalne, torf, piasek);  

 Tania siła robocza;  

 Dobra infrastruktura komunikacyjna;  

 Chęć lokalnej społeczności do poprawy własnego bytu;  

 Wzrost poziomu wykształcenia – szczególnie rolniczego; sprzyjające rozwojowi i 

specjalizacji produkcji rolnej i zwierzęcej;  

 Zaangażowanie władz gminy w działania na rzecz poprawy standardu życia 

mieszkańców.  

   Wszelka działalność inwestycyjna, gwarantująca stworzenie nowych miejsc pracy oraz 

wzrost gospodarczy, spotyka się z przychylnością władz gminy oraz licznymi 

udogodnieniami. 
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   Na 628 zarejestrowanych w PUP w Mońkach bezrobotnych mieszkańców Gminy Mońki są 

292 kobiety oraz 336 mężczyzn. 

Z tej liczby uprawnionych do zasiłku jest 105 osób, w tym: 

o Kobiet – 33 

o Mężczyzn – 72 

Liczba bezrobotnych wg przedziałów wiekowych: 

Wiek Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Do 25 r. ż. 160 78 82 

25 -50 lat 339 176 163 

Powyżej 50 r. z. 129 38 91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mońkach (2008). Stan na dzień 

31.12.2008 r.  

  

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia i stażu pracy: 

Wykształcenie Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Poniżej średniego 370 141 229 

Bez kwalifikacji zawodowych 163 93 70 

Bez doświadczenia zawodowego 226 121 105 

Długotrwale bezrobotnych 398 192 206 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mońkach (2008). Stan na dzień 

31.12..2008 r.  

       Z przedstawionych danych wynika, iż największa liczba bezrobotnych to osoby młode, 

posiadające najniższe wykształcenie, z najkrótszym stażem pracy. Znaczącą grupę stanowią 

też osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP powyżej 24 miesięcy). 

      Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Gminy Mońki w PUP w 

Mońkach systematycznie maleje. 

Rok kalendarzowy Liczba 

bezrobotnych 

Kobiety Mężczyźni 

2006 580 312 268 

2007 473 257 216 

2008 450 230 220 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP  w Mońkach (2008). Stan na dzień 

31.12 .2008 r.  
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Infrastruktura społeczna 

      Wychowanie, edukacja, sport, dostęp do źródeł wiedzy, udział w życiu społecznym, 

kultywowanie i ochrona Dziedzictwa Narodowego – to szeroko rozumiana nauka, oświata i 

kultura. Determinują one zarówno duchowy, jak też fizyczny rozwój człowieka; tworzą 

infrastrukturę społeczną, na którą w Gminie Mońki składają się: 

W zakresie wychowania przedszkolnego 

Na terenie gminy działa 1 placówka wychowania przedszkolnego. 

   

Wychowanie przedszkolne w Gminie Mońki 

w roku 2008/2009  

PLACÓWKI MIEJSCA W 

PRZEDSZKO

LACH 

ODDZIAŁY DZIECI 

OGÓŁEM W TYM W 

PRZEDSZKOLACH 

OGÓŁEM W TYM W 

PRZEDSZKOL

ACH 

OGÓŁEM W TYM W 

PRZEDSZKO

LACH 

1 1 275 11 11 
 

259 

Tab.6 Źródło: opracowanie własne  

     Wychowanie przedszkolne obejmuje prowadzenie w ramach ogólnych zajęć również 

realizację programów dostosowanych do lokalnych i aktualnych potrzeb. Jest to wyraz 

szczególnej troski o właściwe przygotowanie najmłodszego pokolenia do funkcjonowania w 

grupie oraz wejścia w okres nauki szkolnej. 

      Daje się zaobserwować tendencje wzrostową, jeśli chodzi o liczbę dzieci w 

przedszkolach. W okresie od roku szkolnego 2005/2006 do 2008/2009 wzrosła ona z 237 do 

259 przedszkolaków 

W zakresie edukacji szkolnej 

       Na terenie Gminy Mońki placówki oświatowe – szkoły podstawowe i gimnazjum 

prowadzone przez Gminę zlokalizowane są w Mońkach, Kuleszach i w Boguszewie. W 

Mońkach działają Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2. We wszystkich tych placówkach w roku 

szkolnym 2008/2009 uczy się łącznie 1507 uczniów. Sieć placówek oświatowych na terenie 

Gminy przedstawia tabela nr 28. Należy zaznaczyć, że dostępność placówek oświatowych 

jest wystarczająca. W sytuacji rosnących kosztów funkcjonowania oświaty (45,3% 

całkowitych planowanych wydatków budżetowych w 2006 roku), niewystarczającej 

subwencji oświatowej oraz koniecznością dofinansowywania szkół ze środków własnych 

gminy, jak również zmniejszającej się ilości uczniów, należy się liczyć z koniecznością 

racjonalizacji sieci szkół i funkcjonowania oświaty w gminie. Stan techniczny szkół jest 

niezadowalający – część budynków wymaga termomodernizacji. 
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       Na terenie Moniek funkcjonuje również 1 przedszkole samorządowe, do którego w roku 

szkolnych 2008/2009 uczęszczało 259 dzieci (w tym 118 w wieku 6 lat).  

       Ponadto na terenie miasta funkcjonują placówki edukacji ponadpodstawowej. Są nimi: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,  Moniecka Szkoła Zarządzania i Rozwoju 

Regionu oraz Prywatna Szkoła Muzyczna. 

. 

Sieć placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd na terenie Gminy Mońki w 

roku szkolnym 2008/2009  

Lp Nazwa i adres placówki Liczba 

ucznió

w 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczba 

sal 

kompute

rowych 

Liczba 

komput

erów na 

użytek 

ucznió

w 

Licz

ba 

sal 

gimn

astyc

znyc

h 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach 402 17 2 33 1 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach 435 18 3 32 2 

3 Szkoła Podstawowa w Boguszowie 41 4 1 23 0 

4 Szkoła Podstawowa w Kuleszach 27 4 1 6 0 

5 Gimnazjum w Mońkach 602 23 2 35 1 

 

Nauczanie podstawowe i gimnazjalne w Gminie Mońki w latach od 2003/2004 do 

2008/2009. 

Rok  

szkolny 

                                              Liczba 

Typ  

szkoły 

Szkół Pomieszczeń  

Szkolnych 

Oddziałów uczniów Absolwen

tów 

  

2003/2004 

Szkoły 

podstawowe 

5 77 57 1325 276 

Gimnazja 1 30 29 793 275 

2004/2005  Szkoły 

podstawowe 

5 77 50 1165 237 

Gimnazja 1 30 29 800 270 

2005/2006 Szkoły 

podstawowe 

5 77 52 1086 252 

Gimnazja 1 30 29 765 235 

2006/2007 Szkoły 

podstawowe 

5 77 48 997 199 

Gimnazja 1 30 27 746 280 

http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_monki/bip/sz_lo.php
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_monki/bip/sz_msz.php
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_monki/bip/sz_msz.php
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2007/2008 Szkoły 

podstawowe 

5 77 48 951 5 

192 

Gimnazja 1 30 25 661 233 

2008/2009 Szkoły 

podstawowe 

4 73 43 905 171 

Gimnazja 1 30 23 602 206            

Tab. 7. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Mońkach(2005)- rok szkolny 

2003/2004; lata szkolne 2004/2005 2005/2006,  2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. (Stan na 

dzień 30.06.2009 r.).  

      Szkoły reprezentują wysoki poziom nauczania. Edukacja uzupełniana jest pracą kół 

zainteresowań oraz działalnością pozalekcyjną.  

    Placówki oświatowe oraz kulturalne prowadzone są przez wysoko kwalifikowanych 

specjalistów, polepsza się wyposażenie w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. 

     Liczba uczniów w szkołach wykazuje wyraźną tendencję spadkową:  

ROK  

SZKOLNY 

UCZNIOWIE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

UCZNIOWIE 

GIMNAZJÓW 

2003/2004 r. 1325 793 

2004/2005 r. 1165 800 

2005/2006 r. 1086 765 

2006/2007 r. 997 746 

2007/2008 r. 951 661 

2008/2009 r. 905 602 

Tab.  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  UG(2008)  

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach realizowała program pod nazwą „Jestem – poznaję – 

tworzę” oraz „Wspólna edukacja”, „Play and learn”, na które uzyskała środki zewnętrzne. 

Program adresowany był do uczniów klas I -VI SP nr 2 w Mońkach oraz uczniów klas I – VI 

SP w Kuleszach. Zaplanowane w projekcie działania skierowane były na rozbudzenie i 

rozwój zainteresowań uczniów, zakładały umiejętność pracy w grupie i były adekwatne do 

zdiagnozowanych potrzeb. Planowane formy zajęć (warsztaty teatralne, ruchowe, zajęcia 

plastyczne i muzyczne oraz wycieczki krajoznawcze) pozwoliły na przezwyciężenie 

nieśmiałości oraz przeszkód blokujących osiągnięcia szkolne uczniów, rozbudziły ciekawość 

świata i chęć zdobywania wiedzy oraz poznanie i odbiór dóbr kultury. Wzrósł poziom 

znajomości języka angielskiego, słabsi uczniowie podnieśli własny poziom znajomości języka 

angielskiego.            

 Szkoła Podstawowa w Boguszewie dzięki środkom z ARiMR zakupiła 6 zestawów 

komputerowych, 67 rolników i osób bezrobotnych z ze wsi zdobyło wiedzę z zakresu obsługi 

komputera i księgowości rolnej. Powstało Multimedialne Centrum Internetowe przy 

bibliotece szkolnej, szkoła wzbogaciła się o 4 zestawy komputerowe i dostęp do internetu, W 

ramach programu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach szkoła pozyskała kolejnych 12 



 22 

zestawów komputerowych, 150 osób ukończyło różnego rodzaju kursy, założono sieć 

radiową do połączenia z szerokopasmowym Internetem w całej wsi.   

 Gimnazjum w Mońkach realizowało programy współfinansowane ze środków 

unijnych: EFS „Aktywna szkoła” – pomoc uczniom w odszukaniu ich mocnych stron               

i ukierunkowanie na rozwój intelektualny i fizyczny, EFS „Internetowe centra informacji 

multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” ora EFS „Pracownie 

komputerowe dla szkół”. Poza tym szkoła otrzymała dotacje z Fundacji Bankowej im. 

Leopolda Kronenberga na realizację projektu „Szkolne Centrum Edukacji Europejskiej” oraz 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na 

program ekologiczno – regionalny „Mój eko – świat”. 

W zakresie kultury i sportu 

      Kultura 

       Upowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmują się: Moniecki Ośrodek 

Kultury i Biblioteka Publiczna w Mońkach. Instytucje zajmują budynek zlokalizowany przy 

ul. Białostockiej 25 w Mońkach. Budynek został wyremontowany, wykonano 

termomodernizację oraz wymieniono okna. 

       Moniecki Ośrodek Kultury prowadzi działalność w oparciu o przyznaną dotację 

budżetową i wypracowane własne dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń, organizacji 

kursów i płatnych imprez.. 

MOK organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz cykliczne imprezy kulturalne (Dni 

Moniek, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej "Poezja życiem pisana"). 

Działają przy nim 3 zespoły taneczne „Elemental”, „Galaktyka” i „Rytm”, zespół śpiewaczy 

„Pogodna Jesień” oraz koło teatralne. W ośrodku zatrudnionych jest 8 osób. 

       Działalność Biblioteki Publicznej również finansowana jest z budżetu gminy oraz z 

dochodów własnych. Posiada bogaty księgozbiór złożony z 13.000 woluminów z wszystkich 

dziedzin wiedzy, który uzupełniany jest systematycznie nowościami literatury pięknej i 

popularno - naukowej. Posiada bardzo wiele czasopism, multimedialna bazę danych oraz 

stały dostęp do sieci internetowej.  

Rok Liczba czytelników Liczba odwiedzin Liczba wypożyczeń 

2006 3319 34483 54309 

2007 3098 31457 49757 

2008 2889 26807 45282 
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       W roku 2006 na jej funkcjonowanie przeznaczono w budżecie gminy dotację w 

wysokości 362,9 tys. zł., a dochody własne wyniosły 2,0 tys. zł. Ponadto Biblioteka uzyskała 

dotację z ministerstwa Kultury w wysokości 22,2 tys. zł. Zatrudnionych jest tu 10 osób. 

Sport i rekreacja 

       Działalnością w zakresie sportu i rekreacji zajmują się: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,  

 Klub Sportowy Promień.  

Prowadzone są sekcje: 

 piłki nożnej,  

 piłki siatkowej,  

 lekkoatletyczna,  

 tenisa stołowego,  

 szachowa  

Bazą dla tej działalności jest: 

 Stadion Miejski i boisko treningowe w Mońkach,  

 boiska sportowe szkolne w Mońkach i we wsiach: Boguszewo, Sikory,  

 sale gimnastyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjum.  

 

Ochrona zdrowia 

       Zadania z ochrony zdrowia w ścisłym tego słowa znaczeniu realizuje SPZOZ w 

Mońkach, który prowadzi szpital oraz przychodnie w mieście Mońki. Ponadto na terenie 

miasta funkcjonują 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W roku 2006 udzielonych 

zostało 58 547 porad medycznych, w 2007 r. – 58 676, zaś w 2008 r. – 39 942 porady. W 

roku 2008 rozpoczął działalność NZOZ „Medyk” i część pacjentów tam przeszła. Porady 

specjalistyczne udzielane są w przychodniach specjalistycznych funkcjonujących na terenie 

Szpitala. Opieka lekarska w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców.  

       Na terenie miasta na koniec 2006 r. funkcjonowały 3 apteki zatrudniające 8 mgr farmacji. 

Na 1 aptekę przypadało 5,187 mieszkańców gminy.  

 

Organizacje pozarządowe, działalność Parafii. 

  Na terenie gminy Mońki przy parafiach rzymsko – katolickich działa CARITAS. 

Podstawową formą działalności na naszym terenie jest rozdawnictwo żywności najuboższym, 

zbiórki żywności w okresach świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz doraźna pomoc 

finansowa., np. poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.   
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Bezpieczeństwo 

       Każdy mieszkaniec gminy musi mieć zapewnione bezpieczeństwo mienia i życia. Z 

uwagi na podział administracyjny Polski nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja, 

Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. W związku z tym Gmina Mońki współpracuje w 

tym temacie z Powiatową Komendą Policji w Mońkach, Powiatową Komendą Straży 

Pożarnej w Mońkach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 

Mońkach. Gmina sama podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców: 

 z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymuje jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej,  

 z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – finansuje oświetlenie dróg na swoim 

terenie.  

Na terenie Gminy funkcjonuje również obrona cywilna.  

     W Gminie Mońki działa Komenda Powiatowa Policji, która podlega pod Komendę 

Wojewódzką Policji w Białymstoku. 

 

W latach 2006 – 2008 na terenie gminy Mońki zanotowano szereg przestępstw:  

Rodzaj zdarzenia 2006 2007 2008 

Kradzież z włamaniem 6 24 19 

Kradzież mienia  32 31 25 

Przywłaszczenie mienia 1 6 2 

Zniszczenie mienia 14 22 9 

Rozbój  4 0 0 

Udaremnienie egzekucji 2 0 0 

Groźby karalne 5 20 5 
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Kłusownictwo rybne 0 0 0 

Wypadek drogowy 3 8 3 

Znęcanie nad rodziną 2 9 7 

Pobicie  9 11 13 

Nietrzeźwi kierowcy 72 70 64 

Czyny o cechach 

przestępczych popełnione 

przez nieletnich 

4 8 14 

Źródło: dane Policji w Mońkach 31.12.2008 r.  

  

4.2. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY MOŃKI  

       „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 – 2013” swoim zakresem 

obejmuje cały obszar administracyjny gminy: miasta i terenów wiejskich. Tematycznie 

dotyczy on wszystkich sfer życia mieszkańców. Zostały w nim: 

 wskazane kierunki rozwoju  gminy,  

 zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i życie 

mieszkańców,  

 określone zadania, które należy zrealizować aby te problemy rozwiązać.  

       Plan został opracowany w oparciu o szereg dokumentów strategicznych opracowanych 

przez gminę:  

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2004 – 2006, (opr. 2004 r.)  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  (2003),  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Mońki.  

 Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Mońki (opr. 2004 r.),  

 Gminny Program Gospodarki Odpadami Gminy Mońki (opr. 2004 r.),  

 Koncepcja kompleksowego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Mońki (opr. 2003 

r.).  

        Plan poddany był szerokim konsultacją społecznym. Wszystkie problemy, nurtujące na 

co dzień gminę i jej mieszkańców, oraz sposoby ich rozwiązywania były szczegółowo 
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omawiane i dyskutowane na sesjach Rady Miejskiej oraz na zebraniach wiejskich 

organizowanych we wszystkich Sołectwach gminy.  

       W Planie Rozwoju Lokalnego wskazane zostały zadania, które powinno się zrealizować 

w okresie 2007 – 2013 korzystając z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z innych 

dostępnych funduszy. Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz możliwości finansowe 

gminy, została ułożona lista realizacyjna zadań wg kryterium ważności wynikającego z 

wpływu zadania na rozwój gminy i na warunki życia jej mieszkańców oraz uwzględniająca 

okres realizacji. Lista ta obejmuje zadania: 

 z zakresu ochrony środowiska:  

o gospodarki wodno - ściekową,  

o gospodarki odpadami,  

 poprawiające układ komunikacyjny gminy,     

 stymulujące rozwój gospodarczy i społeczny gminy.  

4.3. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE MOŃKI 

      Pomoc społeczna jest jedną z dziedzin polityki społecznej państwa. Państwo, samorządy 

lokalne i organizacje pozarządowe, zobowiązane są do podejmowania takich działań w 

zakresie pomocy społecznej, których zasadniczym celem będzie umocnienie poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego osób i rodzin oraz udzielenie im pomocy w przypadku trudnej 

sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć przy wykorzystaniu własnych 

środków, możliwości i uprawnień. 

      Z analizy danych wynika, że bezpośrednich przyczyn, które powodują potrzebę 

korzystania z pomocy społecznej, największy odsetek stanowią kwestie bezrobocia, 

niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

długotrwałe choroby. 

     Bardzo ważnym partnerem administracji samorządowej w rozwiązywaniu problemów 

społecznych są organizacje pozarządowe. Większość z nich działa jednak w ośrodkach 

miejskich. Są to często organizacje małe, o niewielkim budżecie, nie zawsze posiadające 

wykwalifikowaną kadrę. Jednak w sposób istotny uzupełniają działania państwa i samorządu 

w takich obszarach jak bezdomność, uzależnienia, przemoc, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

     Olbrzymią rolę, wspomagającą działania pomocy społecznej, odgrywa zaplecze z szeroko 

pojętego sektora służby zdrowia i pomocy farmaceutycznej. W powiecie monieckim 

funkcjonują publicznie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają 

podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. 

     System Pomocy Społecznej w Gminie Mońki opiera się na działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, który współpracuje ze służbą zdrowia, oświatą, 

stowarzyszeniami gminnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Parafiami  
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Zakres działań i struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach 

  Miejski     Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach funkcjonuje w oparciu o Statut, nadany 

uchwałą Nr XIX/130/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. Rady Miejskiej w Mońkach, zmieniony 

Uchwałą Nr XXIV/174/05 z dnia 23 czerwca 2005 r., zmieniony Uchwałą Nr XXVII/135/08 

z dnia 20 października 2008 r.  Ośrodek realizuje zadania zawarte w ustawie z 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

      Przyjęto podstawową strukturę organizacyjną: 

 Dyrektor  Ośrodka,  

 Pracownicy socjalni,  

 Aspiranci pracy socjalnej 

 Główny księgowy,  

 Referent 

 Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 

 Opiekunki środowiskowe  

 Dział świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.  

Teren gminy podzielony jest na rejony opiekuńcze, miasto – 4 rejony oraz teren wiejski – 

2 rejony opiekuńcze. 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. w miejsce dotychczasowych dziewięciu rodzajów zasiłków z 

pomocy socjalnej, wprowadziła jedynie cztery zasiłki: 

 Stały: przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności;  

 Okresowy: udzielany osobom i rodzinom bez dochodów lub osiągającym dochody 

niższe niż kryterium dochodowe oraz takim, którym posiadane środki nie wystarczają 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;  

 Celowy: świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane   w celu 

zaspokojenia konkretnej potrzeby (zob. art. 36-53 ustawy). 

 Specjalny zasiłek celowy: w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi 

(art. 41 ust 1)  

Pierwszoplanowym zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem 

oraz bezrobociem. Zmniejszenie liczby osób objętych pomocą wynika nie tyle z poprawy 

warunków życia w gminie, ile z: 

 Wprowadzonych zmian w wypłacaniu świadczeń w ramach zadań własnych i 

zleconych gminie,  

 Wprowadzenia nowego kryterium uprawniającego do uzyskania świadczeń 

pieniężnych -2004/2005 r. (316,00zł. na osobę w rodzinie oraz 461,00 zł. dla osoby 

samotnie gospodarującej), podlegającego weryfikacji co 3 lata, przy uwzględnieniu 

wyniku badań progu interwencji socjalnej. Aktualnie – odpowiednio 351,00 zł i 

477,00 zł.   
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Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach 

Pomoc Społeczna w Gminie Mońki w latach 2004 – 2008 

Powód przyznania 

pomocy w trudnej 

sytuacji życiowej 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba 

Rodzin Osób w 

rodzinach 

Rodzin Osób w 

rodzina

ch 

Rodzin Osób w 

rodzinach 

Rodzin Osób 

w 

rodzin

ach 

Rodzi

n 

Osób w 

rodzinac

h 

Ubóstwo 27 99 25 85 123 418 232 765 169 574 

Sieroctwo - - - - - - - - - - 

Bezdomność - - - - 1 1 - - - - 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności 

53 223 83 357 172 709 130 517 149 611 

Bezrobocie 228 720 231 736 244 788 233 761 218 699 

Niepełnosprawność 42 109 40 104 137 345 132 322 120 289 

Długotrwała choroba 53 182 28 95 96 307 96 312 78 268 

Bezradność opiek – 

wychowawcza 

61 196 77 348 168 571 175 598 162 569 

Alkoholizm lub 

narkomania 

31 127 38 141 17 71 14 62 14 64 

Trudności adaptacyjne 

po opuszczeniu zakładu 

karnego 

5 5 6 9 7 12 4 4 - - 

Zdarzenie losowe i 

sytuacja kryzysowa 

2 9 1 5 3 12 - - 1 6 

Przemoc  

w rodzinie 

- - - - 2 9 1 5 - - 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

- - - - 325 

(susza) 

 84 

(susza) 

 1 

(susza

) 

 

Tab. 10. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mońkach (2008) 

      Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, spośród których co 

najmniej jeden z nich musi byś spełniony, aby ubiegać się o pomoc społeczną. Podstawową 

przesłanką przyznania pomocy jest też spełnienie kryterium dochodowego informującego o 

istotnym braku środków do życia w przypadku osoby samotnej, jak i całej rodziny.  
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Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą MOPS w Mońkach  w latach 2004 - 

2008  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach W tym 

rodzin z 

terenu wsi 

2004 502 1896 163 

2005 537 2147 188 

2006 532 2130 181 

2007 524 2092 178 

2008 477 1660 174 

Tab. 11. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOP S w  Mońkach (2008).  

     Tabela powyższa przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych przez 

ośrodek pomocy społecznej na zadania własne pochodzące z budżetu gminy oraz na zadania 

zlecone uzyskane z budżetu państwa. Analizując wysokość środków na pomoc społeczną w 

gminie należy zauważyć, iż nakłady finansowe na wspomaganie osób i rodzin w latach 2005-

2008 wzrosły w porównaniem z rokiem 2004. Taki stan rzeczy był efektem wprowadzenia 

zmian ustawowych czyniących ośrodek dysponentem środków na świadczenia rodzinne, które 

stanowią bardzo wysoką pozycję w budżecie.  

  

      Szczególną troską objęte są dzieci i młodzież szkolna. Podstawową formą pomocy jest 

dożywianie w szkołach, co obrazuje poniższa tabela:  

Rok Liczba uczniów objętych 

dożywianiem 

Liczba 

rodzin/osób w 

rodzinach 

2004 652 341/1428 

2005 661 3471439 

2006 659 352/1471 

2007 654 346/1453 

2008 534 244/1175 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mońkach (2008).  

Do 1 maja 2004 roku Ośrodek wykonywał swe zadania pod rządami ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

określiła nowe kierunki, zadania i zasady działania. System pomocy społecznej został 

przebudowany tak, aby przede wszystkim: 

 Umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są w 

stanie pokonać przy pomocy własnych zasobów, możliwości i uprawnień;  

 Zapewnić dochód na poziomie interwencji socjalnej dla osób nieposiadających 

dochodu lub o niskich dochodach, osób w wieku produkcyjnym, niepełnosprawnych 

oraz rodzinom o niskich dochodach wymagających okresowego wsparcia;  
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 W miarę możliwości doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do 

życiowego usamodzielnienia;  

 Integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie;  

 Stworzyć sieć usług socjalnych adekwatnych do rozeznanych potrzeb.  

Zmiany prowadzą do przewartościowania celów, środków i metod działania 

instytucjonalnej pomocy społecznej. Istotą jest konsekwentne odchodzenie od 

pomocy socjalnej (rozdawnictwo) w kierunku pracy socjalnej jako zadania, 

mającego na celu: 

1) umacnianie w ludziach zdolności do radzenia sobie w rozwiązywaniu problemów 

egzystencjalnych, 

2) kontakt ze służbami, które dzięki efektywnemu i humanitarnemu działaniu mogą 

zapewnić potrzebującym środki i możliwości samorealizacji. 

3) przyczynianie się do opracowania i ulepszania polityki socjalnej opartej na zasadzie 

integracji lokalnej społeczności.  

Praca socjalną w Gminie Mońki objętych było: 

o W roku 2004 – 215 rodzin, 

o W roku 2005 – 243 rodzin, 

o W roku 2006 -  278 rodzin 

o W roku 2007 – 246 rodzin 

o W roku 2008 – 262 rodziny. 

     Oddzielnym zagadnieniem pracy Ośrodka jest realizacja od 2004 r. zadań rzeczowo – 

finansowych realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie 

świadczeń rodzinnych. Przedstawia to poniższa tabela:  

Lp. Wyszczególnienie Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki na 

świadczenia 

w zł. 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki na 

świadczenia 

w zł. 

Liczba 

świadcze

ń 

Wydatki na 

świadczenia 

w zł. 

1. Zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami 

46.021 2.763.494,60 43.669 1.772.780,00 25.789 2.775.414,00 

2. Dodatki do zasiłków 

rodzinnych, w tym  

z tytułu: 

      

2.1. Urodzenia dziecka 93 90.500,00 86 86.000,00 82 82.000,00 

2.2. Opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

284 109.640,60 305 119.067,00 309 117.448,00 

2.3. Samotnego wychowywania 1211 227.647,00 1023 175.430,00 895 154.070,00 
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dziecka  

2.4. Kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

pow. 5 r. ż. 

961 71.370,00 1012 80.960,00 953 76.240,00 

2.5. Kształcenie i rehabilitacja 

dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 

88 4.620,00 110 6.600,00 133 7.980,00 

2.6. Podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania  

3076 156.670,00 2730 158.940,00 2.480 145.760,00 

2.7. Wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

6736 401.130,00 6159 492.800,00 5.641 451.280,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 2234 329.589,00 2554 390.762,00 2.717 415.701,00 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 365 152.894,00 346 145.320,00 370 155.400,00 

6. Świadczenia opiekuńcze 

(w.4 + w.5) 

2599 482.492,00 2900 536.082,00 3.087 571.101,00 

8. Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

116 116.000,00 116 116.000,00 142 142.000,00 

9. Razem  46.384 3.361.986,60 44.916 3.722.049,00 41.028 3.488.515,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych M OPS w Mońkach (2008)  

  

   Zgodnie z ustawą świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, 

świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.  

  

   W ramach zadań Ośrodka wypłacane są zaliczki alimentacyjne. Jest to kwota wypłacana 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia 

alimentacyjnego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. 

   W 2006 roku wypłacono 1941zaliczek alimentacyjnych dla 76 rodzin kwotę 399.606,00 zł. 

Jednocześnie nie było podstaw prawnych do skierowania dłużników alimentacyjnych do prac 

organizowanych na zasadach robót publicznych (art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy), oraz wniosków o 

zatrzymanie bądź zwrot zatrzymanego prawa jazdy (art.5 ust.1 i 3 ustawy). 

   W 2007 roku wypłacono1767 zaliczek alimentacyjnych dla 77 rodzin na kwotę 377.357,00 

zł. 

   W 2008 roku wypłacono 1281 zaliczek alimentacyjnych dla 76 rodzin na kwotę 

279.194,00zł, zaś z Funduszu Alimentacyjnego od października 2008 wypłacono 95 

rodzinom (470 świadczeń) kwotę 135.916,00 zł. 

      Wieloaspektowego wsparcia potrzebują rodziny, w których  orzeczono potrzebę 

kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego uczniów. 
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Wg informacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mońkach wydano: 

Rodzaj orzeczenia Rok 

szkolny 

2006/2007 

Rok 

szkolny 

2007/2008 

Orzeczenie o kształceniu specjalnym 28 49 

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym 23 25 

Orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych 

3 3 

Źródło: dane z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mońkach. Stan na 31.12.2008 r.  

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach 
została powołana Zarządzeniem Nr 1/09 Burmistrza Moniek z dnia 08 stycznia 2009 r. 

 

W skład GKRPA wchodzą: 
Przewodniczący: 

Joanna Kulikowska - Zastępca Burmistrza Moniek 

Pełnomocnik - Konsultant 

Jolanta Molska - Referent w UM w Mońkach 

Członkowie: 

1. Alina Czarniecka - Dyrektor MOPS w Mońkach 

2. Alicja Halicka - Pochodowicz - Dyrektor SP Nr 1 w Mońkach 

3. Celina Sanik - Psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

4. Mirosław Połonowski - Dzielnicowy miasta Mońki z KPP w Mońkach 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie: 

- zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

- podejmowania działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów 

handlujących alkoholem oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

W/w zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego co roku przez 

Radę Miejską w Mońkach. 

 

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w MOŃKACH 
ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki 

Czynny jest: 
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Poniedziałek 8.00 - 16.00 

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30 

 

Niedziela od 14.00 - mityngi grupy AA „WADIR” w Mońkach (każda pierwsza niedziela 

miesiąca - miting otwarty) 

tel. (085) 716 57 87 

 

Zakres świadczonej pomocy: 
- motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych  

- motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych 

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupa wsparcia przy 

punkcie) 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej - udzielanie wsparcia i informacji o 

możliwościach uzyskania pomocy - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy 

domowej 

- udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych 

służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny. 

 

Pracownik w Punkcie Konsultacyjnym 

- Jolanta Molska - pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

(instruktor terapii uzależnień). 

Problemy Gminy Mońkach w obszarze uzależnień  

Dane wynikające z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin w 

Mońkach 

1. Sprzedaż alkoholu na terenie gminy przedstawia się następująco: 

 Rada Gminy ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 46 (stan na 

31.12.2008 r.) 

 W latach 2006-2008 sprzedaż alkoholu prowadziło punktów,  

 W 2006 r. – 44 punkty, 

 W 2007 r. – 40 punktów, 

 W 2008 r. – 46 punktów 

2. Występuje zjawisko nielegalnej sprzedaży alkoholu, w tym alkoholu niewiadomego 

pochodzenia i przydatności do spożycia. 

3. Liczba osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu: 

 Szacuje się, że uzależnionych jest ok. 3% ogółu społeczności (około 480 osób). 

 Liczba współuzależnionych oscyluje wokół 12% ogółu populacji gminy. 
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4. Złożono do sądu wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego: 

 w 2006r. – wobec 6 osób,  

 w 2007 r. – wobec 5 osób, 

 w 2008 r. - wobec 7 osób 

5. Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym: 

 w 2006 r. –145 osób,  

 w 2007 r. – 149 osób 

 w 2008 r. – 147 osób 

6. Wystąpiło i nasila się zjawisko spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych 

już w szkołach podstawowych; obniża się wiek inicjacji. 

7. Do Punktu Konsultacyjnego w 2006 roku zgłosiły się 264 osoby, w 2007 r. – 196 osób, 

w 2008 r. – 195 osób 

    W sumie udzielono 655 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym.. 

8. Występuje zjawisko przemocy domowej; 

 w 2006 r. – w 5 rodzinach,  

 w 2007 r. - w 10 rodzinach, 

 w 2008 r. – w 9 rodzinach 

9. W związku z przemocą w rodzinach interweniowała Policja: 

 w 2006 r. – 2 interwencje,  

 w 2007 r. – 9 interwencji, 

 w 2008 r. – 7 interwencji. 

Prowadzenie działań profilaktycznych 

 w profilaktyce uzależnień pracują ludzie kompetentni i zaangażowani,  

 nauczyciele i wychowawcy posiadają dobry kontakt z rodzicami,  

 uprawnione osoby spośród kadry nauczycielskiej i pedagogicznej realizują programy 

profilaktyczno – wychowawcze   w trakcie zajęć lekcyjnych, 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 

2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r. 

  (Dz. U. 02. 51. 458), od września 2002 roku w każdej szkole na terenie gminy 

realizowany jest program profilaktyczno – wychowawczy, opracowany dla „potrzeb” 

szkoły, 

 w ramach zajęć świetlicowych w szkołach prowadzone są zajęcia    z dziećmi i 

młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w nauce oraz zaburzeniami 

zachowania, w tym zajęcia edukacyjne, 
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 Osoby i rodziny z problemem alkoholowym objęte są opieką pracowników 

socjalnych,  

 Działania interwencyjne MOPS oraz GKRPA coraz skuteczniej prowadzą do 

składania wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego oraz 

powiadomień do Prokuratury o stosowanie przemocy w rodzinie,  

 Widoczny jest wzrost zaangażowania społecznego (sąsiedzi, znajomi, pracownicy 

szkół, instytucji i innych służb) w realizacji programu profilaktyki, pomocy i 

integracji osób i rodzin z problemami uzależnień,  

 Władze gminy wspierają wszelkie działania profilaktyczne; szczególnie zaś dotyczące 

zapewnienia dzieciom i młodzieży – adekwatnie do ich potrzeb - różnych form 

spędzania wolnego czasu:  

- imprezy sportowe, 

- konkursy, 

- pogadanki, 

- filmy. 

 Gminna Komisja RPA od kilku lat współpracuje i uczestniczy   w realizacji 

programów profilaktyczno – integracyjnych. 

 Pomoc merytoryczną (szkolenia, literatura fachowa itp.) Komisja otrzymuje od 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz „Niebieskiej 

Linii”.  

 

4.4. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W GMINIE MOŃKI 

      Człowiek posiada różny potencjał osobowy (psychofizyczny), rodzinny (pozycja 

społeczna rodziców) oraz materialny (zamożność) do radzenia sobie z przeszkodami 

występującymi w życiu codziennym. Osoby o niskim potencjale są bardziej narażone na 

sytuacje prowadzące do wykluczenia społecznego. 

Bezpośrednie skutki takich sytuacji są coraz bardziej dotkliwe: 

 izolacja społeczna, ubożenie oraz utrata poczucia własnej wartości postępujące wraz z 

niewypełnieniem ról społecznych, niekorzystaniem z zasobów publicznych – w 

rezultacie niezabezpieczeniem własnej egzystencji na godnym poziomie;  

 postępująca izolacja i ubożenie, którym towarzyszą ciągłe i bezskuteczne wysiłki, by 

jednak korzystając z zasobów publicznych jakoś funkcjonować społecznie i 

zabezpieczyć własną egzystencję, – co spowalnia jedynie proces izolacji i ubożenia; 

natomiast może rodzić poczucie utraty własnej godności;  

 trzeci rodzaj skutków to działania nielegalne (przestępcze), mające na celu 

zabezpieczenie własnej egzystencji.  

Pojęciem wykluczenia społecznego posługują się niemalże wszystkie dokumenty 

traktujące o sprawach społecznych. Jedną z konsekwencji przystąpienia Polski do Unii 
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Europejskiej, jest opracowanie Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Wynika to z 

założeń Strategii Lizbońskiej: jednym z trzech głównych kierunków działań jest 

modernizacja europejskiego modelu społecznego, inwestowanie w ludzi i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wykluczenie społeczne jednostki lub 

grupy ze względu na konsekwencje jest stanem bardzo niepożądanym dla wszystkich 

członków danej społeczności – nie tylko dla wykluczonych – i należy dążyć do 

maksymalnego ograniczenia skali tego zjawiska. 

      Niniejsza strategia rozwiązywania problemów społecznych stanowi istotne 

uszczegółowienie i rozwinięcie strategii rozwoju gminy w sferze lokalnej polityki 

społecznej. Dotyczy obszarów, które wpływają na rozwój gminy; tym samym na 

stopień polepszenia się standardów życia jej mieszkańców – a które obejmują: 

o System opieki społecznej, ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom.  

o Gospodarkę, rynek pracy i ekologię.  

o Politykę prorodzinną.  

o Edukację publiczną, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy 

oraz rozwój sportu szkolnego i pozaszkolnego.  

o Integrację społeczną, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.  

     Jest to szczególnie wrażliwe pole oddziaływania. Programując dominanty rozwojowe o 

charakterze społecznym należy szukać szerokiego konsensusu między wymaganiami 

współczesnej ekonomii a potrzebami natury socjalnej, których nie rozwiąże „niewidzialna 

ręka rynku”. 

Identyfikacja problemów społecznych w Gminie stanowiła najważniejszy element strategii, 

gdyż pozwoliła zarówno na określenie problemów podstawowych jak też zidentyfikowaniu 

przyczyn i kierunków ich rozwiązania. Problemy te zostały zdiagnozowane w oparciu o 

podstawowe narzędzie badawcze, jakim była ankieta rozesłana do osób fizycznych. 

Przeprowadzonych zostało blisko 120 ankiet wśród mieszkańców gminy.  

      Chcąc mieć pełny obraz zagrożeń i problemów społecznych zwrócono się także z prośbą 

o udzielenie stosownych informacji i przekazanie danych statystycznych do Komendy 

Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. (dane w diagnozie). 

     Problemy społeczne w Gminie Mońki identyfikowane były w odniesieniu do trzech 

reprezentatywnych grup społecznych; osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży.  

Problemy społeczne w odniesieniu do osób starszych: 

 Niskie świadczenia                                  76   ankietowanych  

 Problemy zdrowotne                                54  ankietowanych  

 Brak zajęć, kontaktów z ludźmi               63  ankietowanych  

 Problemy z dojazdem do lekarza             49  ankietowanych  

 Brak pomieszczeń dla tej grupy               21  ankietowanych  

 Brak zagospodarowania czasu wolnego    47 ankietowanych  
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Problemy społeczne w odniesieniu do dzieci i młodzieży: 

 Spożycie alkoholu                                                 34  ankietowanych  

 Brak odpowiedniego miejsca na spotkania           95  ankietowanych  

 Ograniczony dostęp do kultury i rekreacji            69  ankietowanych  

 Ograniczony dostęp do Internetu                          48  ankietowanych  

 Palenie papierosów                                                51  ankietowanych  

 Narkomania                                                           16  ankietowanych  

Problemy społeczne w odniesieniu do rodzin: 

 Alkoholizm                                                          55 ankietowanych  

 Bezrobocie                                                           97  ankietowanych  

 Niewydolność materialna                                    74  ankietowanych  

 Bezradność życiowa                                            41  ankietowanych  

 Brak dostępu do pomocy społecznej                  2  ankietowanych  

 Ubóstwo                                                             19 ankietowanych  

 Rozbicie rodzin (wyjazdy)                                    47 ankietowanych  

 Bezradność ws. opiekuńczo- wychowawczych     39   ankietowanych  

 Niepełnosprawność                                                29  ankietowanych  

 Przemoc w rodzinie                       9  ankietowanych  

Inne problemy społeczne: 

 Brak pomocy rodzin w odniesieniu do osób starszych,  

 Niedostateczna opieka lekarska,  

 Brak integracji różnych grup społecznych.  

Niezależnie od badania ankietowego problemy społeczne identyfikowane były podczas I 

warsztatów strategicznych przez grupę liderów lokalnych, którzy podzieleni na zespoły 

zadaniowe zajmowali się określonymi obszarami tematycznymi.  

      W ten sposób zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy społeczne w gminie, 

stanowiące uzupełnienie badań ankietowych. Problemy dotyczą czterech głównych obszarów: 

 pomoc społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo,  

 edukacja, kultura, sport,  

 gospodarka, rynek pracy i ekologia  

 integracja społeczna.  

Zestaw zidentyfikowanych przez liderów problemów społecznych w Gminie Mońki 

1. Ochrona zdrowia: 

- utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, brak gabinetów lekarskich na wsi i 

stomatologicznych w szkołach, 

- nieustalone godziny pracy stomatologa dla młodzieży szkolnej, 

- brak usług rehabilitacyjnych, 

- brak specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, 
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- brak sprzętu np. w szkołach, 

- niska efektywność i asortyment programów prozdrowotnych   i profilaktycznych, 

- brak szerokiej oferty usług medycznych (nieodpłatnych i odpłatnych). 

2. Edukacja: 

- niewystarczający dostęp uczniów do nowoczesnej bazy środków   dydaktycznych,  

- słabo zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie gminy , 

- brak środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne, 

- utrudniony dostęp uczniów i ich rodzin do poradnictwa psychologicznego   i 

pedagogicznego, 

- niewystarczająca oferta edukacyjna szkół, 

- niskie zaangażowanie rodziców we wspieraniu procesu edukacyjnego szkół, 

- niska świadomość rodziców w odniesieniu do roli edukacji w życiu   człowieka.  

  

3. Aktywność społeczna: 

- poziom aktywności społecznej zróżnicowany w poszczególnych miejscowościach, 

aktywność wzrosła przy realizacji konkretnych zadań np.  

- zanikające relacje między mieszkańcami wsi spowodowane emigracją i pracą poza swoją 

miejscowością, 

- niewielka ilość organizacji pozarządowych  

- wskazane byłoby założenie Klubu Seniora, 

- oferta kulturalna gminy  

4. Bezpieczeństwo publiczne: 

- brak punktów konsultacyjnych z dzielnicowymi w poszczególnych miejscowościach  

- zbyt mała obsada posterunku policji  

b) duża ilość aktów wandalizmu: 

- niszczenie przystanków autobusowych, 

- niszczenie zieleni publicznej, 

- niszczenie obiektów użyteczności publicznej, 

c) rzadkie kontrole patroli drogowych na drogach powiatowych i gminnych, 

d) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

- brak znaków ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, przejść dla pieszych 

„Uwaga dzieci”, 

- niewystarczająca ilość chodników, szczególnie w miejscach ruchliwych, 

- niewłaściwe usytuowanie targowiska gminnego, 
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e) łatwy dostęp do alkoholu, 

f) utrudniony dostęp do pogotowia ratunkowego, 

g) zagrożenie poczucia bezpieczeństwa osób samotnych. 

5. Osoby starsze i niepełnosprawne: 

- brak propozycji spędzania wolnego czasu dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

- utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, 

- izolowanie osób starszych i niepełnosprawnych, 

- duża liczba samotnych osób (wdów), 

6. Wsparcie dla rodzin: 

- roszczeniowy stosunek do pomocy społecznej, 

- zasady przyznawania pomocy dla rodzin uniemożliwiają skorzystanie w pełni ze stypendiów 

socjalnych, 

- wyuczona bezradność, 

- niskie dochody, 

- słaba aktywność zawodowa. 

7. Zapewnienie opieki i pomocy dla dzieci i młodzieży: 

- brak edukacji wczesnoszkolnej, 

- utrudniony dostęp do taniego Internetu, 

- utrudniony dostęp do kultury. 

8. Bezdomni: 

- mało miejsca pracy na terenie gminy, 

- utrudniony dostęp do szkoleń podwyższających lub zmieniających kwalifikacje 

- niska świadomość, znajomość nowoczesnych sposobów poszukiwania pracy. 

9. Patologie społeczne: 

- alkoholizm, 

- przemoc w rodzinie, 

- zagrożenie narkomanią wśród dzieci i młodzieży, 

- wandalizm. 

 

 



 40 

10. Sport: 

- niska aktywność fizyczna mieszkańców i poziom kultury fizycznej (powyżej 30 r. ż. Brak 

świadomych korzyści z uprawiania sportu i czynnego wypoczynku, 

- słaby dostęp do bazy sportowej i rekreacyjnej, 

- brak oferty sportowej dla kobiet, 

- niewystarczające wyposażenie gminy w obiekty sportowe. 

      Uczestnicy warsztatów otrzymali również kwestionariusze oceny poziomu integracji 

społecznej, za pomocą, których ocenili poziom integracji społecznej w gminie w skali 

sześciostopniowej.   

   Dogłębna analiza zidentyfikowanych problemów społecznych pozwala na prezentację 

najistotniejszych kwestii, z którymi boryka się społeczność gminy.   

  

  

Problemy społeczne w odniesieniu do osób starszych.  

Analiza problemów społecznych tej populacji wskazuje na konieczność podjęcia działań w 

zakresie rozwiązywania zadań opieki zdrowotnej i służby zdrowia oraz pomocy w zakresie 

wsparcia ekonomicznego. Oba te obszary problemowe są ze sobą powiązane. Istotne jest 

także zapobieganie „izolacji społecznej” tej grupy osób. 

Problemy społeczne w odniesieniu do dzieci i młodzieży.   

Badanie ankietowe wskazuje bardzo groźne dla teraźniejszości i przyszłości społeczeństwa 

Gminy Mońki zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież oraz palenia papierosów. Jest 

pewne, że jednym z wielu powodów tych negatywnych zjawisk jest brak alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (brak miejsc spotkań młodzieży, ograniczony dostęp do internetu. 

Jest to kolejne wyzwanie dla osób i instytucji mających wpływ na politykę społeczną w 

gminie.  

Problemy społeczne w odniesieniu do rodzin.  

Analiza problemów rodzinnych jest klasycznym przykładem powiązania dwu obszarów 

zagrożeń społecznych: bezrobocia i alkoholizmu. Stanowią one naczynia połączone, dlatego 

też wymagają kompleksowych rozwiązań społecznych. Wskazują na dwa obszary 

priorytetowe w strategii: gospodarkę i rynek pracy oraz obszar uzależnień.   

  

 Czy czuje się pan/pani bezpiecznie w miejscu zamieszkania  

Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na to, że Gmina Mońki jest gminą 

bezpieczną. Spowodowane jest to niewątpliwie brakiem zagrożeń zewnętrznych (położenie 

geograficzne), jak też uwarunkowaniami wewnętrznymi (osiadła od wielu pokoleń 

społeczność, znająca się nawzajem i ufająca sobie).  
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Oczekiwania społeczne mieszkańców Gminy  

      Oczekiwania społeczne mieszkańców wyłonione zostały w przeprowadzonych badaniach 

ankietowych oraz wypracowane na zajęciach warsztatowych przez grupę liderów. Szereg 

oczekiwań zawartych zostało w kwestionariuszach oceniających poziom integracji społecznej 

w Gminie. Oczekiwania te można ująć i sklasyfikować według dwóch grup kryteriów: 

- według grup społecznych, 

- według obszarów problemowych. 

 Oczekiwania w poszczególnych wyłonionych grupach społecznych gminy.  

1. Wobec osób niepełnosprawnych. 

- podjazdy do wszystkich miejsc użyteczności publicznej, 

- imprezy integracyjne, 

- zorganizowanie wolontariatu. 

2. Rodziny bez dysfunkcji. 

- imprezy kulturalno- sportowo – rekreacyjne, 

- kluby zainteresowań (hobbystyczne). 

3. Bezrobotni. 

- kursy i szkolenia, 

- doradztwo zawodowe, 

- pośrednictwo pracy (gminny punkt informacyjny), 

- opracowanie programu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy. 

4. Osoby uzależnione i rodziny wielodzietne. 

- pozyskiwanie i zabezpieczenie lokali komunalnych, 

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w organizowaniu miejsc pracy, doradztwie 

zawodowym, 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci, 

- stypendia Burmistrza dla dzieci uzdolnionych z rodzin wielodzietnych, 

- ułatwianie dostępu do mediów: woda, kanalizacja, telefon, Internet, 

- wspieranie działań prowadzących do zorganizowania własnej działalności gospodarczej, 

- profilaktyka, szczególnie w szkołach, 

- profesjonalna pomoc terapeutyczna w zakresie lecznictwa odwykowego, 

- promowanie zdrowego stylu życia (np. wyjazdy, imprezy sportowe, festyny), 

- grupy wsparcia i klub AA, 
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- ośrodek odwykowo – terapeutyczny, 

5. Oczekiwania wobec dzieci. 

- wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

- przedszkola, 

- place zabaw, 

- profilaktyka zdrowotna, 

- baza sportowa, 

- oferta kulturalna, (teatr, kino, muzeum, itp.), 

- języki obce, technologia informacyjna, 

- logopedia. 

6. Młodzież. 

- oferta zajęć pozalekcyjnych oraz alternatywnych form zajęć edukacyjnych 

  (wycieczki, zielone szkoły, obozy sportowe, obozy językowe, itp.), 

- spotkania integracyjne, zjazdy absolwentów, 

- baza sportowa i oferta imprez sportowych, 

- baza wypoczynkowa, 

- poradnictwo (psycholog, pedagog, logopeda, prawnik, doradca zawodowy), 

- kluby, zrzeszenia sportowe, 

- stowarzyszenia i inne organizacje społeczne. 

7. Osoby starsze. 

- powołanie Klubu Seniora, 

- rehabilitacja, 

- ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów. 

8. Rodziny niepełne. 

- wycieczki integracyjne dla osób samotnych, 

- poradnictwo prawne, 

- organizacja przedszkoli, 

- pomoc alimentacyjna dla samotnych matek. 
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4.5. KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MOŃKI 

Inwentaryzacja mocnych i słabych stron Gminy Mońki w zakresie spraw społecznych / 

Analiza SWOT/ 

        Gmina stanowi pewien układ uwarunkowań społeczno– gospodarczych. Głównym 

narzędziem badania i oceny tych uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda, dzięki 

której w oparciu o diagnozę stanu problemów 

i zasobów w badanym obszarze, można określić wewnętrzne i zewnętrzne czynniki jego 

rozwoju. Oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, pozwalającym zdefiniować 

priorytety i szczegółowe strategie działania na podstawie relacji . Są to: 

1. wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths), 

2. wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses), 

3. zewnętrzne pozytywne – szanse (Oopportunities), 

4. zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats). 

     

  Analiza SWOT polega na traktowaniu wszelkich korzystnych zjawisk występujących 

obecnie zarówno wewnątrz gminy jak i w jej otoczeniu jako sił (mocnych stron), a 

negatywnych jako słabość (słabych stron). Szanse to wszelkie pozytywne zjawiska, które 

mogą wystąpić w przyszłości, natomiast zagrożenia to wszelkie przyszłe zjawiska negatywne. 

 

 Kultura, rekreacja  oraz edukacja 

 

Mocne strony Słabe strony  

- Dziedzictwo  kulturowe: tradycje, obrzędy, 
obyczaje 

- predyspozycje  do rozwoju turystyki (szlaki 
piesze i rowerowe, dziewiczość przyrody) 

- dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej, 
zwłaszcza agroturystyki oraz potencjał do 
jej dalszego rozwoju 

-       znajomość środowiska uczniów przez 
nauczycieli, 
- szybka wykrywalność patologii, 
- możliwość szybkiego kontaktu na linii 

nauczyciel – rodzic,  
- współpraca z rodzicami, 

 -        czyste środowisko naturalne 
 -       walory przyrodnicze 

- słabo rozwinięty sektor usług w 
obszarze turystyki, 

- brak imprez i działań 
integracyjnych społeczność 
lokalną 

- brak obiektów gastronomicznych, 
szczególnie oferujących potrawy 
regionalne, nawiązujących do 
specyfiki, historii regionu, 

- brak osób zatrudnionych jako 
animatorów kultury, 

- bierność społeczeństwa w 
stosunku do  życia kulturalnego 
gminy 

  -      niewystarczający dostęp do 
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edukacji multimedialnej 
-       duże rozproszenie   terytorialne 
społeczności uczniowskiej, 
- brak możliwości logistycznych 

prowadzenia działalności 
pozalekcyjnych, 

- brak wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, 

- luki edukacyjne rodziców, 
 

Szanse Zagrożenia  

- dostępność  środków finansowych z Unii 
Europejskiej w okresie budżetowania 2009-
2013. 

-      alternatywne formy wychowania 
przedszkolnego, 
- tworzenie kół zainteresowań, 
- tworzenie ścieżek edukacyjnych w 

szkołach: przeciwdziałanie patologiom, 
- stworzenie etatu pedagoga szkolnego, 
- działanie świetlicy socjoterapeutycznej, 
- rozwój turystyki 
- funkcjonowanie systemu stypendialnego  

- przyzwolenie społeczne na 
spożywanie przez nieletnich 
papierosów i alkoholu, 

- małe zainteresowanie rodziców w 
jaki sposób dziecko spędza czas 
wolny, 

- powiększająca się bieda 
społeczeństwa i bezrobocie, 

- narastająca agresja wśród 
nieletnich, 

- brak perspektyw rozwoju  
- brak doświadczeń w zakresie 

pozyskiwania funduszy unijnych 
(lub innych środków zewnętrznych 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 

Mocne strony Słabe strony 

- dobrze funkcjonujący ośrodek zdrowia, 
- istnieją apteki, 
- funkcjonuje gabinet stomatologiczny, 
-      spadek liczby przestępstw, wzrost poczucia 
bezpieczeństwa    
       mieszkańców, 
-     brak czynników środowiskowych wpływających 
na podwyższenie   
      wskaźników zachorowalności ludności, 
-     stosunkowo niewielka przestępczość na terenie 
gminy 

 -     umiejętność szybkiego reagowania  w 
kryzysowych sytuacjach 

- brak punktu konsultacyjnego – 
psycholog, 

- niewystarczająca praca w terenie, 
- ograniczony dostęp do specjalistów 

(ginekolog, pediatra, internista), 
- brak środków finansowych na 

zakup leków, środków 
opatrunkowych, 

- zbyt  słabe działania z zakresu 
profilaktyki, 

- brak  białych sobót, 
- brak  pielęgniarki szkolnej, 
- brak  bazy rehabilitacyjnej 
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Szanse Zagrożenia 

- wymuszenie przez Unię Europejską podniesienia 
jakości usług, 

- dofinansowanie  zakupu sprzętu medycznego ze 
środków Unii Europejskiej, 

- utworzenie  ratownictwa medycznego, 
- likwidacja barier architektonicznych – środki 

PFRON 
- wykorzystanie środków pomocowych Unii 

Europejskiej 
- większa świadomość społeczna dotycząca 

zdrowego stylu życia 

- zbyt  wysokie wymagania 
standaryzacyjne, 

- ucieczka lekarzy za granicę, 
- niestabilne prawo dotyczące 

ochrony zdrowia, 
- powiększenie się  obszarów 

patologii  społecznych na terenie 
gminy 

- wzrost przestępczości zwłaszcza 
wśród  nieletnich i  młodocianych, 

- starzenie się społeczeństwa 
- rozwój chorób cywilizacyjnych 

 

 

 
 

Pomoc  dla rodzin z dziećmi i młodzieży 
 

Mocne strony Słabe strony   

-  środowiskowa opieka nad dziećmi (świetlica 
socjoterapeutyczna) 
-  dobra współpraca instytucji zajmujących się 
problematyką dzieci i     młodzieży 
-  zainteresowanie samorządu problematyką 
dzieci i młodzieży  oraz prowadzenie działań 
zapobiegających dysfunkcjom rodziny, a     
także  wykorzystanie potencjału zawodowego i 
naukowego    pracowników. 
- aktywna praca na rzecz pomocy dzieciom 

- na terenie gminy nie ma placówek 
resocjalizacyjnych oraz  brak wystarczającej 
ilości placówek dla nieletnich i  samotnych matek 
z dziećmi oraz ośrodków wsparcia dla rodzin w   
  kryzysie, dzieciom i młodzieży nie zabezpiecza 
się dostępu do różnorodnych form spędzania 
wolnego czasu. 
-  ograniczone środki finansowe, 
- ograniczenie funkcjonowania ośrodka – 
szybkiej interwencji finansowej - zły wzór płynący 
od rodziny, 
-  brak miejsc spędzania czasu wolnego 

  

Szanse Zagrożenia   

- pozyskiwanie środków na zatrudnienie 
socjalne ze środków Unii Europejskiej, 

- współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami, 

- tworzenie miejsc pracy, usługi, pomoc 
finansowa w funkcjonowaniu nowych 
miejsc pracy, 

-      współpraca PCPR, GOPS, 
 -      możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na projekty  infrastrukturalne 
(rozbudowę i rozwój bazy sportowej, 
turystycznej,  
        informacyjnej, rekreacyjnej) 

- powiększanie  się dysfunkcji rodzinnych, 
- zubożenie  społeczeństwa, 
- powstanie  chorób - alkoholizm, 

uzależnienia, 
- wzrost agresji wśród młodzieży – 

złodziejstwo, grupy przestępcze 
- rozpad rodziny, 
- utrata pracy, 
- utrata zdrowia, 
- trudności w nauce i życiu rodziny, 
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Niepełnosprawność i bezrobocie, pomoc społeczna 

Mocne strony Słabe strony 

- prowadzenie działań socjalnych z 
rodziną 

- poprawa sfery technicznej 
ułatwiającej codzienne życie 

- dobra znajomość środowiska, 
- dobre warunki lokalowe GOPS, 
- pozyskiwanie  pozabudżetowych 

środków finansowych na realizację 
zadań własnych 

-      pełne rozpoznanie dot. liczby osób   
niepełnosprawnych,   
- działalność komisji rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: kontrole 
sklepów, rozpatrywanie wniosków i 
kierowanie na leczenie, 
sprawozdania z działalności 
komisji, 

-       działalność świetlicy 
socjoterapeutycznej na bazie szkoły, 
-      spadek bezrobocia, 
-      wzrost wykształcenia 
mieszkańców, 
-     współpraca ośrodków pomocy 
społecznej ze szkołami, Gminną 
Komisją        Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Powiatowym 
Urzędem Pracy,   kuratorami sądowymi, 
ośrodkami zdrowia; 
 

- ograniczenie funkcjonowania ośrodka – 
szybkiej interwencji finansowej - przepisy 
ustawy, 

- obciążone stanowiska pracy, 
- dużo dokumentacji a za mało czasu na pracę 

socjalną, 
- brak chęci do zmiany swojej trudnej sytuacji 

rodzinnej, 
- istniejące bariery architektoniczne w 

budynkach użyteczności publicznej 
-       duża dostępność alkoholu na rynku 
niewiadomego pochodzenia, 
-       niska świadomość oraz brak samokrytyki 
mieszkańców 
-       długa procedura kierowania osób na leczenie, 
-       zbyt łagodne przepisy dotyczące kierowania 
osób na przymusowe leczenie 
 -       brak przestrzegania prawa w zakresie 
sprzedaży i           podawania napojów 
alkoholowych, 
 -        brak reakcji społeczeństwa na negatywne 
wzorce np. sprzedaż   alkoholu nieletnim, 
-        brak chęci podnoszenia kwalifikacji przez 
osoby bezrobotne; 
-        niski poziom integracji społeczności  

Szanse Zagrożenia 

- możliwość pozyskiwania środków 
na zatrudnienie socjalne ze 
środków Unii Europejskiej, 

- współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, 
stowarzyszeniami, 

- tworzenie miejsc pracy, usługi, 
pomoc finansowa w 
funkcjonowaniu nowych miejsc 
pracy 

- dostępność funduszy unijnych oraz 
innych dodatkowych środków 

- współpraca PCPR, GOPS, 
- wzrost mobilności zawodowej i 

geograficznej 
- w środowisku lokalnym wzrasta 

akceptacja osób 
niepełnosprawnych 

- oferty nauki i pracy za granicą, 

- powiększanie się dysfunkcji rodzinnych, 
- ubożenie społeczeństwa, 
- powstanie chorób - alkoholizm, uzależnienia, 
- wzrost agresji wśród młodzieży – złodziejstwo, 

grupy przestępcze 
- rozpad rodziny, 
- utrata pracy, 
- utrata zdrowia, 

- brak lokalnych i regionalnych działań 
przeciwdziałających długotrwałemu 
bezrobociu, 

- bierna postawa klientów w kwestii zmiany 
swojej sytuacji życiowej, 

- wzrost liczby osób starszych, 
niepełnosprawnych 
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Analiza SWOT wykonana w oparciu o aktualną sytuację społeczno- gospodarczą gminy 

Mońki niewątpliwie wskazuje, że mocną stroną gminy jest silny samorząd mogący sprawnie 

decydować o kierunku prowadzonej przez gminę polityki Społecznej. Elementem 

wspomagającym i dającym dodatkowe szanse i możliwości w tej materii, jest decentralizacja 

finansów publicznych. Dzięki temu zabiegowi środki pieniężne mogą dotrzeć sprawniej oraz 

trafniej do ośrodków i instytucji realizujących politykę społeczną. Niestety gmina ma również 

wiele słabych stron. Jedna z nich to brak rozwiniętego sektora publicznego i prywatnego 

usług dla małej i średniej przedsiębiorczości zarówno lokalnej jak i tej rozumianej w 

kontekście inwestorów zewnętrznych. Jest to bardzo istotne, ale i złożone zagadnienie. 

Stwarzając bowiem warunki do rozwoju przedsiębiorczości gmina przyczynia się do 

tworzenia miejsc pracy, ale także czerpie korzyści, np. z podatków lokalnych, które w części 

mogą pokrywać wydatki związane z prowadzoną przez gminę polityką społeczną. Dodatkowe 

miejsca pracy to również w pewnym stopniu zapobieganie pewnym patologiom, takim jak 

alkoholizm czy ubóstwo. Ponadto dodatkowym utrudnieniem są występujące wśród 

beneficjentów postawy roszczeniowe oraz niski poziom edukacyjny tych osób, niechęć do 

podnoszenia bądź zmiany  kwalifikacji . 

Uczestnicy warsztatów analizując problemy i zasoby społeczne ocenili również poziom 

integracji Społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie, stwierdzili, że występują słabe 

więzi między mieszkańcami, nieliczne przejawy wzajemnej  pomocy i wspólnych działań. 

 

 

CZĘŚĆ II 

ROZWÓJ GMINY MOŃKI 

5. KIERUNKI ROZWOJU GMINY MOŃKI 

5.1. WIZJA  I MISJA ROZWOJU GMINY MOŃKI 

      Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć za 10 lat jej 

mieszkańcy. Określa ogólnie, do czego dążymy, dlaczego działamy, jakie chcemy osiągnąć 

cele, – jeśli podejmiemy odpowiednie działania. 

     Wizja Gminy Mońki, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

brzmi następująco: 

Gmina Mońki Gminą Przyjazną, Nowoczesną i Zasobną 

 Z rozwiniętym rolnictwem ekologicznym i agroturystyką, zachowującym dla   

przyszłych pokoleń nieskażone środowisko  naturalne.  
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 Z rozwiniętą edukacją i bazą medyczną, które służą poprawie jakości życia 

mieszkańców.  

 Z wysoką świadomością i aktywnością społeczną mieszkańców skoncentrowaną 

wokół wspólnego rozwiązywania problemów społecznych oraz kultywowania 

dziedzictwa kulturalnego  i historycznego gminy.  

 Bezpieczną dla swoich mieszkańców. 

     Misja jest wypełnieniem wizji: posłannictwem, które jednoczy ludzi i motywuje ich w 

realizacji przedsięwzięcia określonego w wizji – nadaje sens naszego istnienia i działania. 

Inaczej mówiąc: określając wizję formułujemy misję. Misją gminy jest dążenie do pełnej 

integracji mieszkańców dla stworzenia możliwości codziennego funkcjonowania w 

warunkach wolnych od zagrożeń i na miarę standardów europejskich.  

  

5.2. CELE ROZWOJU GMINY MOŃKI 

Cele strategiczne 

     Cel strategiczny jest to określony w przyszłości stan, którego osiągnięcie ma kluczowe 

znaczenie z punktu widzenia realizacji celu głównego, określonego w wizji. Najważniejszy 

cel określany jest też jako priorytet. Budowa spójnego systemu oparcia społecznego, 

umożliwiającego rozwój społeczności Gminy Mońki na miarę standardów europejskich  

określa cele strategiczne wyłonione podczas pracy nad strategią w czterech zasadniczych 

obszarach priorytetowych:  

     Cele operacyjne, zadania i działania. 

     Cele operacyjne to kolejne etapy dochodzenia do realizacji celu strategicznego; działania 

na rzecz jego osiągnięcia. Sformułowane wg zasady SMART. Powinny odpowiadać na 

pytania co?, gdzie?, kiedy?, dla kogo?. Pozwalają także na: 

 Realizację systemowych i profesjonalnych programów rozwiązywania problemów 

społecznych w poszczególnych obszarach działań, w celu stworzenia mieszkańcom 

gminy warunków sprzyjających do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności 

na miarę potrzeb i możliwości.  

 Określają  warunki i zakres podejmowanych działań oraz stwarzają spójny system 

współpracy instytucji i organizacji dla ograniczenia patologii rodzinnych i 

społecznych.  

   Zadania są to opracowane oraz zaprogramowane metody i sposoby wykonywania 

czynności zmierzających do osiągnięcia określonego celu. 

   Działania polegają na  realizacji konkretnych czynności przez konkretne osoby w 

określonym czasie.  

Główne cele strategiczne określają, co zamierzamy osiągnąć i do czego przyczyniają się 

opisane osiągnięcia. 
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W wyniku prac warsztatowych, analizy SWOT, oraz analizy występujących problemów 

społecznych w gminie sformułowano następujące obszary: 

 

1. Kultura, rekreacja, edukacja, 

2. Bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia, 

3. Pomoc dla rodzin z dziećmi i młodzieży. 

4. Niepełnosprawność i bezrobocie oraz pomoc społeczna, 

W ramach ww obszarów zostały wyznaczone, dla każdego obszaru,  cele główne jak niżej: 

dla obszaru : Kultura, rekreacja, edukacja 

 

Kapitał ludzki oparty na wiedzy. Świadome i aktywne społeczeństwo 

 
 
dla obszaru „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo” 

 

 

Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo, świadome zagrożeń 

 

 
 

dla obszaru „Pomoc dla rodzin z dziećmi  i młodzieży" 

 

 
 
dla   obszaru  niepełnosprawność i bezrobocie, pomoc społeczna 

 

Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia 

lokalnej społeczności, integracja zawodowa  oraz aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych . 

 

Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych w poszczególnych 

latach.  

 

5.3  Hierarchia celów rozwoju w Gminie 
 

           Zasadniczą rolą Zespołu Zadaniowego było zidentyfikowanie obszarów priorytetowych 

(kierunków rozwoju) polityki społecznej w Gminie Mońki, czyli takich obszarów, które 

odzwierciedlają zasadnicze pola działań w zakresie tej polityki. Wybór obszarów 

priorytetowych był wynikiem analizy bieżącej sytuacji społecznej w Gminie, analizy 

otoczenia zewnętrznego oraz wymogów ustawowych. 

Wzmocnić funkcje rodziny poprzez profesjonalną pomoc, integracje społeczną i zawodową 
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Określanie obszarów priorytetowych dla Gminy Mońki nastąpiło na warsztatach 

strategicznych, dając szansę na pracę indywidualną w zespołach. 

 W efekcie zidentyfikowano i przeanalizowano pod kątem zagadnień strategicznych cztery 

obszary priorytetowe polityki społecznej w Gminie Mońki: 

1. Kultura i rekreacja oraz edukacja 

2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, 

3. Pomoc dla rodzin z dziećmi i młodzieży. 

     4. Niepełnosprawność i bezrobocie oraz pomoc społeczna, 

OBSZAR 1.   kultura, rekreacja oraz edukacja 

Cel główny: 

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 

 

Cele szczegółowe: 

 Stałe modyfikowanie systemu oświaty 

 dostępność oferty edukacyjnej, koła zainteresowań 

 inspirowanie działań w obszarze kultury, 

 aktywizacja mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, 

 rozwijania integracji społecznej 

 pozyskiwanie nowoczesnych programów 

 

Działania 

1. Modernizacja bazy sportowej przy placówkach oświatowych i kulturalnych. 

2. Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne. 

3. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach kulturalno - oświatowych. 

4. Doskonalenie kadry pedagogicznej uwzględniające nowoczesne techniki i potrzeby 

rozwojowe społeczności lokalnej. 

5. Opracowanie i wdrożenie programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej w 

placówkach oświatowych. 

7. Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych. 

8. Upowszechnianie aktywnych, bezpiecznych form spędzania czasu wolnego przez 

dzieci, młodzież. 

 9. Kontynuacja i innowacja gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych. 
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10. Tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 

11. Organizacja spotkań dla uczniów ze znanymi ludźmi sztuki, kultury, literatury i 

polityki. 

12. Działania zmierzające do ożywienia czytelnictwa wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. 

13. Działalność promocyjno - wydawnicza poświęcona możliwościom turystycznym na 

terenie gminy. 

      14. Szkolenia dla dzieci szkół podstawowych na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu 

pieszym oraz w zakresie ruchu drogowego (bezpieczna  droga do szkoły, uzyskanie karty 

rowerowej) . 

       15. Szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej w zakresie zasad ruchu drogowego z 

możliwością uzyskania karty motorowerowej .  

 

 

Lp. Działania / zadania 
Harmonogra

m realizacji 
Nakłady 

Wskaźniki 

osiągania 

celu \ 

minimum 

realizacyjne 

Źródła 

danych/ 

odpowied

zialni za 

realizację 

1. Modernizacja bazy 

sportowej przy 

placówkach oświatowych 

i kulturalnych. 

2009 – 2015 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, 

budżet państwa 

Sale 

gimnastycz

ne przy 

szkołach 

Oświata 

2. Doposażenie szkół w 

nowoczesny sprzęt  

i środki dydaktyczne. 

2009 – 2015 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, 

budżet państwa 

Sale 

multimedial

ne, większa 

liczba 

komputeró

w  

szkołach,  

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

3. Alternatywne formy 

wychowania 

przedszkolnego z 

zabezpieczeniem placu 

zabaw i aktywności 

rodziców dzieci 

korzystających z oferty. 

2009 – 2015 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, 

Co najmniej 

3 imprezy 

dla dzieci w 

ciągu roku 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 
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4. Likwidacja barier 

architektonicznych w 

placówkach oświatowo - 

kulturalnych. 

2009 – 2015 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, 

budżet państwa 

Co najmniej 

1 szkoła 

dostosowan

a 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

5. Doskonalenie kadry 

pedagogicznej 

uwzględniające 

nowoczesne techniki i 

potrzeby rozwojowe 

społeczności lokalnej. 

2009 – 2015 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

co najmniej 

1 szkolenie 

w ciągu 

roku 

Oświata 

6. Opracowanie i wdrożenie 

programu pomocy 

psychologicznej i 

pedagogicznej w 

placówkach oświatowych. 

2009 – 2015 
Bezinwestycyjn

e 

Pedagog 

szkolny w 

każdej 

placówce 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

7. Prowadzenie zajęć 

korekcyjno – 

wyrównawczych dla 

dzieci z deficytami 

rozwojowymi. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Oddziały 

integracyjn

e w 

szkołach 

podstawow

ych i 

gimnazjum 

Oświata 

8. Prowadzenie efektywnych 

programów 

profilaktycznych. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Realizacja 

minimum 1 

programu 

rocznie 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

9. Upowszechnianie 

aktywnych, bezpiecznych 

form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci, 

młodzież. 

 

2009-2015 

 

Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

 

Zajęcia 

świetlicowe 

minimum 5 

dni w 

tygodniu 

 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

10. Kontynuacja i innowacja 

gminnego kalendarza 

imprez kulturalnych i 

sportowych. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Minimum 2 

imprezy 

sportowe w 

ciągu roku 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

11. Tworzenie nowych 

przedsięwzięć 

kulturalnych o znaczeniu   

lokalnym i regionalnym 

2009- 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Minimum 1 

impreza w 

ciągu roku 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 
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12 Organizacja spotkań dla 

uczniów ze znanymi 

ludźmi sztuki, kultury, 

literatury i polityki. 

 

2009-2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Minimum 2 

spotkania w 

ciągu roku 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

13. Działania  zmierzające do 

ożywienia czytelnictwa 

wśród  dorosłych, dzieci i 

młodzieży. 

 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Organizacja 

minimum 1 

konkursu 

Urząd 

Miasta, 

Oświata 

14. Szkolenia dla dzieci szkół 

podstawowych na temat 

zasad bezpieczeństwa w 

ruchu pieszym i w 

zakresie zasad ruchu 

drogowego(bezpieczna 

droga do szkoły, 

uzyskanie karty 

rowerowej) . 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Stosownie 

do potrzeb 

– co 

najmniej 2 

spotkania w 

roku 

Szkoła i 

Policja 

15. Szkolenia dla młodzieży 

gimnazjalnej w zakresie 

zasad ruchu drogowego z 

możliwością uzyskania 

karty motorowerowej . 

 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Co najmniej 

2 spotkania 

w roku 

Szkoła i 

Policja 

 

 

OBSZAR 2.  Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 

Cel główny: 

Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo, świadome zagrożeń. 

 

Cele szczegółowe: 

  dobra opieka medyczna, 

  dostępne specjalistyczne lecznictwo, 

 profesjonalna profilaktyka, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Działania 

1. Poprawa dostępności, jakości, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych . 

2. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji. 

3. Opracowanie i wdrożenie programu poprawy warunków BHP w szkołach i domach. 

4. Edukacja do zdrowego stylu życia. 

5. Wnioskowanie o modernizację Przychodni Rejonowej – przystosowanie do wymogów 

UE. 

      6.  Prowadzenie akcji profilaktycznych dla pacjentów np. „białych niedziel”. 

       7.  Akcje informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i 

młodzieży. 

       8. Realizacja działań edukacyjnych i prewencyjnych ograniczających zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego i umacniających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

    

Lp. Działania / zadania 
Harmonogra

m realizacji 
Nakłady 

Wskaźniki 

osiągania 

celu \ 

minimum 

realizacyjne 

Źródła 

danych 

/odpowiedzi

alni za 

realizację 

1. Poprawa dostępności, 

jakości, 

kompleksowości i 

ciągłości świadczeń 

zdrowotnych  

2009 – 2015 Bezinwestycyjne Większa 

dostępność 

do usług 

medycznych 

Urząd 

Miasta, 

Służba 

Zdrowia 

2. Diagnoza potrzeb 

zdrowotnych i 

opracowanie programu 

ich realizacji. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

budżet państwa 

Pełne 

rozpoznanie 

potrzeb 

Służba 

Zdrowia 

3. Opracowanie i 

wdrożenie programu 

poprawy warunków 

BHP w szkołach i 

domach. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, 

budżet państwa 

Co najmniej 

1 szkolenie 

w ciągu roku 

Oświata 

4. Edukacja do zdrowego 

stylu życia. 

2009 – 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Zorganizowa

nie 

przynajmniej

1 spotkania 

Służba 

Zdrowia 
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5. Modernizacja  

Przychodni Rejonowej 

– przystosowanie do 

wymogów UE 

2009-2015 Budżet powiatu, 

fundusze 

pomocowe, NFZ 

Pełna 

realizacja 

zadania 

Służba 

Zdrowia 

6. Prowadzenie akcji 

profilaktycznych dla 

pacjentów np. „białych  

niedziel”. 

2009- 2015 Budżet gminy, 

fundusze 

pomocowe, NFZ 

Minimum 1 

akcja w roku 

Urząd 

Gminy i 

Służba 

zdrowia 

7. Akcje informacyjne z 

zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

2009- 2015 Bezinwestycyjne Minimum 1 

akcja w roku 

Urząd 

Miasta  i 

Służba 

Zdrowia, 

Szkoła 

 

OBSZAR 3 . Pomoc  dla  rodzin  z dziećmi  i   młodzieży. 

 

CEL GŁÓWNY: 

Sprawny system zapobiegania kryzysowi rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE : 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 wspieranie i usprawnienie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego i 

socjalnego 

 współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie, 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z 

ich potrzebami i przysługującymi im prawami, 

 podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli rodziny.  

DZIAŁANIA 

1. Systematyczna praca socjalna z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze 

środowisk niewydolnych wychowawczo. 

2. Zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny ze środowiskiem lokalnym, w 

szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami 

oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej oraz organizacjami społecznymi. 
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3. Rozszerzenie i kontynuacja oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży m.in. 

zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży, aktywne wakacje i ferie. 

4. Propagowanie zdrowego życia w ramach zagospodarowania czasu wolnego poprzez: 

       -rozwój świetlic środowiskowych w większych miejscowościach gminy dostępnych dla 

wszystkich mieszkańców,   

       - tworzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych. 

       - tworzenie klubów młodzieżowych. 

5. Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6.  Objęcie pomocą finansową rodziny w sytuacjach kryzysowych. 

7. Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 

8. Rozszerzenie oferty integracyjnej i kulturowej spędzania czasu wolnego dla społeczności 

lokalnej z promocją samopomocy 

 

Lp. Działania / zadania 

Harmonog

ram 

realizacji 

Nakłady 

Wskaźniki 

osiągania celu \ 

minimum 

realizacyjne 

Źródła 

danych 

Odpowiedz

ialni za 

realizację 

1. 

Systematyczna praca socjalna z 

rodzicami ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci ze 

środowisk niewydolnych 

wychowawczo. 

2009-2015 
Bezinwesty

cyjne 

Praca socjalna 

cały rok 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

2. 

Zintegrowanie działań na rzecz 

dziecka i rodziny ze 

środowiskiem lokalnym, w 

szczególności z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy 

społecznej, sądami, instytucjami 

oświatowymi, zakładami opieki 

zdrowotnej oraz organizacjami  

społecznymi 

2009 – 

2015 

Bezinwesty

cyjne 

Spotkana Zespołu 

ds. Pomocy 

Dziecku i 

Rodzinie 

minimum 1 raz w 

miesiącu 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

3. 

Propagowanie zdrowego życia 

w ramach zagospodarowania 

czasu wolnego poprzez  rozwój 

świetlic środowiskowych 

dostępnych dla  wszystkich     w 

większych   miejscowościach 

gminy 

2009-2015 
Fundusze 

pomocowe 

Zajęcia w 

świetlicy 

minimum 3 razy 

w tygodniu 

Urząd 

Miasta 

MOK 

MOPS 
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4. 

Wdrażanie i realizacja 

programów pomocowych i 

interwencyjnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

2009 –

2015 

Bezinwesty

cyjne 

Minimum 1 

spotkanie w roku 

Miejski  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

ankiety 

5. 

Objęcie pomocą finansową 

rodziny w sytuacjach 

kryzysowych. 

2009 - 

2015 

Fundusze 

pomocowe 
W razie potrzeby  

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

6 

Rozszerzenie oferty 

integracyjnej i kulturowej 

spędzania czasu wolnego dla 

społeczności lokalnej z 

promocją samopomocy 

2009-2015 
Fundusze 

pomocowe 

Minimum 2 

imprezy masowe 

w roku o 

charakterze 

kulturalno - 

rozrywkowym 

Urząd 

Miasta 

Moniecki 

Ośrodek 

Kultury, 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji . 

 

OBSZAR 4 niepełnosprawność   i  bezrobocie oraz pomoc społeczna 

 

Cel główny: 

profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość 

życia lokalnej społeczności, integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych. 

 

Cele    szczegółowe: 

 zwiększenie aktywności osób starszych , 

 integracja społeczna osób starszych. 

 prowadzenie  usług opiekuńczych dla różnych grup osób starszych, 

 aktywizacja środowiska, 

 wspieranie osób niepełnosprawnych, 

 aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych , 

 skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom 

 profesjonalna pomoc terapeutyczno-profilaktyczna. 
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Działania 

1. Stała diagnoza środowiska osób starszych i organizacja wsparcia materialnego                        

w zależności od indywidualnych, określonych potrzeb podopiecznych. 

2. Opracowanie i wdrożenie procedury motywowania klientów pomocy społecznej                   

do podnoszenia kwalifikacji i rozwiązywania własnych problemów. 

3. Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu 

pomocy oraz szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym.   

4. Promowanie rękodzieła i innych umiejętności osób starszych polegających na 

przekazywaniu tych umiejętności młodemu pokoleniu. 

5. Rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych osobom starszym w miejscu zamieszkania. 

6. Współpraca z rodziną osób starszych celem jak najdłuższego zatrzymania ich                         

w środowisku . 

7. Tworzenie możliwości zapewnienia aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu  

społeczności lokalnej. 

8. Tworzenia grup samopomocowych, grup sąsiedzkich i grup wsparcia. 

9. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i pomoc         

w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego. 

10. Opracowanie i wdrożenie standardów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

11. Organizacja spotkań integracyjnych osobom starszym m.in. wigilia, wycieczki, 

uruchomienie klubu seniora. 

12. Zmniejszenie stopy bezrobocia poprzez podpisywanie kontraktów socjalnych i wdrażanie 

skutecznych metod aktywacji społecznej i zawodowej bezrobotnych.  

13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz między instytucjami i organizacjami 

promującymi na rzecz bezrobotnych w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia. 

LP

. 
DZIAŁANIA / ZADANIA 

HARMON

OGRAM 

REALIZA

CJI 

NAKŁADY 

WSKAŹNIKI 

OSIĄGANIA 

CELU \ 

MINIMUM 

REALIZACYJN

E 

ŹRÓDŁA 

DANYCH  I 

ODPOWIEDZIALN

I ZA REALIZACJĘ 

 

1. 

Diagnoza środowiska 

osób starszych i 

organizacja wsparcia 

materialnego w 

2009 – 

2015 

Budżet 

gminy, 

fundusze 

pomocowe 

Diagnoza raz 

w roku 
Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 
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zależności od 

indywidualnych, 

określonych potrzeb 

podopiecznych 

 

2. 
Opracowanie i wdrożenie 

procedury motywowania 

klientów pomocy 

społecznej do 

podnoszenia kwalifikacji 

i rozwiązywania 

własnych problemów. 

2009 – 

2015 

Bezinwesty

cyjnie 

Minimum 1 

kontrakt 

socjalny z 

klientem w 

ciągu roku 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Ankiety 

3. Prowadzenie monitoringu 

rodzin wymagających 

wsparcia w ramach 

systemu pomocy  oraz 

szerzenie idei 

wolontariatu na rzecz 

pomocy osobom starszym 

2009 –

2015 

Bezinwesty

cyjne 

 

 

Działanie w 

ciągu całego 

roku 

 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

ankiety 

 

4. 

 

Promowanie rękodzieła i 

innych umiejętności osób 

starszych polegających na 

przekazywaniu tych 

umiejętności młodemu 

pokoleniu.. 

 

2009 -

2015 

 

Fundusze 

pomocowe 

 

Minimum 2 

festyny w 

roku 

Moniecki 

Ośrodek Kultury,  

 

5. Rozszerzenie  usług 

opiekuńczych osobom 

starszym  w miejscu 

zamieszkania. 

2009-

2015 

Budżet 

gminy 

 

Minimum 1 

szkolenie dla 

opiekunów w 

roku 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej,  

Urząd Miasta  

6. Współpraca z rodziną 

osób starszych celem jak 

najdłuższego zatrzymania 

ich w środowisku . 

 

2009 - 

2015 

Bezinwesty

cyjnie 

Usługi 

opiekuńcze i 

specjal. 

psychiatr. 

usługi 

opiekuńcze 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, UM 

 

 

7. 
Tworzenie możliwości  

zapewnienia aktywnego 

uczestnictwa osób 

starszych w życiu  

społeczności lokalnej 

 

2009 – 

2015 

 

Fundusze 

pomocowe 

 

Spotkania 

Seniorów 

minimum 2 

razy w roku 

Urząd Miasta, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

Moniecki 

Ośrodek kultury 
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8. Tworzenie grup 

samopomocowych, grup 

sąsiedzkich i grup  

wsparcia 

2009-

2015 

bezinwesty

cyjne 

Działania 

członków 

PZERiI 

PZERiI ,PFRON  

i  PCPR, MOPS 

9. Likwidacja barier 

architektonicznych w 

budynkach użyteczności 

publicznej i pomoc w 

pozyskiwaniu sprzętu 

rehabilitacyjnego 

2009-

2015 

Fundusze 

pomocowe 

Likwidacja 

barier w 2 

obiektach 

Urząd Miasta, 

MOPS , PFRON 

 

10. 
Opracowanie i wdrożenie 

standardów profilaktyki i 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

2009-

2015 

Fundusze 

pomocowe 

Opracowanie 

1 programu w 

roku 

Urząd Miasta i 

GKRPA 

12. Organizacja spotkań 

integracyjnych dla osób 

starszych m.in. wigilia, 

wycieczki, uruchomienie 

klubu seniora, 

  2009-

2015 

Fundusze 

pomocowe 

Minimum 1 

spotkanie w 

roku 

Urząd Miasta, 

MOPS i  MOK 

13. Zmniejszenie stopy 

bezrobocia poprzez 

podpisywanie kontraktów 

socjalnych i wdrażanie 

skutecznych metod 

aktywacji społecznej i 

zawodowej 

bezrobotnych. 

2009- 

2015 

Budżet 

gminy 

fundusze 

pomocowe 

 

Kierowanie 

do prac 

interwencyjny

ch, społecznie 

użytecznych, 

podpisywanie 

kontraktów 

socjalnych z 

bezrobotnymi 

Urząd Miasta, 

MOPS, PUP 

 

15. 
Współpraca z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy oraz między 

instytucjami i 

organizacjami 

promującymi na rzecz 

bezrobotnych w zakresie 

monitorowania zjawiska 

bezrobocia 

 

2009-

2015 

 

bezinwesty

cyjne 

 

Przepływ 

informacji – 

spotkania nie 

rzadziej niż 1 

raz w roku  

Urząd Miasta 
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6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W GMINIE MONKI. 

      Zarządzanie Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki odbywa 

się wg niżej przedstawionego schematu.  

  

KOORDYNATOR  

ZESPÓŁ WDRAŻAJĄCO-MONITORUJĄCY  

Wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki 

można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: 

o organizacyjnej,  

o merytorycznej,  

o społecznej.  

   Przedstawiony schemat zawiera elementy działań odpowiednich zespołów ludzi, których 

podjęcie może ułatwić wdrożenie niniejszej strategii oraz umożliwić jej stałe monitorowanie i 

dostosowanie do zmieniających się warunków otoczenia społeczno – gospodarczego. 

6.1. KOORDYNACJA REALIZACJI STRATEGII W GMINIE MOŃKI. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki zawiera zadania, które 

stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji publicznych i 

niepublicznych działających na polu polityki społecznej w gminie. Taka zasada partnerstwa i 

współpracy jest jednym z  fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej. Jednak wdrażanie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach 

wielu lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej 

koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd też efektywność 

realizacji zadań wyodrębnionych w Strategii, w dużej mierze będzie zależała od instytucji 

zarządzającej jej wdrażaniem – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ma to szczególnie 

istotne znaczenie w przypadku pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, gdzie preferowane będą działania na dużą skalę, rozwiązujące problemy 

zasadnicze dla społeczności lokalnej. Przy realizacji takich projektów niezbędne jest 

porozumienie i współpraca pomiędzy partnerami, określenie wspólnych koncepcji 

realizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. 

      Struktury zatrudnienia pracowników w instytucjach polityki społecznej uwzględniają 

wydzielenie (stanowiska) zajmującego się koordynacją i monitorowaniem zagadnień 

związanych z rozwojem polityki społecznej w gminie. Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się, 

zatem koordynacją procesu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie we współpracy z instytucjami koordynującymi poszczególne zadania i z partnerami 

przypisanymi do zadań.. Do jej obowiązków należy także koordynacja procesem 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych oraz organizacja 

cyklicznych spotkań instytucji polityki społecznej z terenu gminy. Elementami skutecznego 

monitoringu i ewaluacji jest przede wszystkim:  
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Zespół wdrażająco - monitorujacy strategię. 

Zespół jest powołany przez burmistrza stosownym zarządzeniem, a w jego skład wchodzą 

m.in.: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby wskazane przez 

burmistrza. 

6.2. CZĘSTOTLIWOŚĆ I METODOLOGIA OCENY REALIZACJI STRATEGII 

ORAZ JEJ AKTUALIZACJA  

      Przeglądy strategiczne powinny być realizowane cyklicznie przed formułowaniem 

wniosków do budżetu przez samorządy lokalne. Na tych corocznych spotkaniach członków 

Zespołu wdrażająco – monitorującego następować będzie priorytetyzacja zadań (według 

określonych kryteriów)do realizacji na rok kolejny. Członkowie zespołu przy wyborze zadań 

do realizacji, będą brać pod uwagę zarówno nowe oczekiwania społeczności lokalnej i 

określonych grup społecznych, jak również zmieniające się czynniki środowiska 

zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne, społeczno – ekonomiczne czy nowe 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dlatego też przy wyborze zadań do 

realizacji na rok kolejny, zespół  powinien uwzględniać nie tylko istniejące zapisy Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mońki, ale także nowe, nie ujęte w nim 

zadania. Sprawozdanie ze spotkań wskazywać powinno priorytety w zakresie realizacji zadań 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w i poszczególne instytucje koordynujące w 

kolejnym roku budżetowym. 

Zarówno Urząd Miasta, jak i podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie go okresowego 

badania jakości świadczonych usług społecznych. Badanie to będzie odbywało się za pomocą 

narzędzi takich, jak ankiety, wywiady i innych dostosowanych do specyfiki świadczonej 

usługi. 

Wyniki badania będą upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miasta i na tablicach 

ogłoszeń. 

Upubliczniona zostanie także lista potencjalnych i aktualnych dostawców usług społecznych.  

  

6.3. MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII ORAZ WSKAŹNIKI DO 

MONITOROWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII 

      Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian 

pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności 

i efektywności wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Mońki, a także jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring służy badaniu i 

ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów i zadań, a także 

poziomu ich osiągania. Wskazane byłoby, aby corocznie w okresie wiosennym, zespół 

wdrażająco – monitorujący spotykał się w celu monitorowania przebiegu realizacji zadań 

(wyznaczonych do realizacji w roku poprzednim) i osiągania celów operacyjnych. Na 

spotkania te poszczególne instytucje koordynujące powinny przygotować sprawozdania z 

realizacji wyznaczonych dla nich zadań i przekazywać je do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Zespół wdrażająco – monitorujący na wiosennym spotkaniu monitorującym 

dokonywał będzie oceny zadań realizowanych w roku poprzednim bądź realizowanych 
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obecnie, identyfikował będzie problemy, które ograniczały bądź uniemożliwiły realizację 

zadań wyznaczonych oraz proponował niezbędne korekty i zmiany w zakresie tych zadań. 

      Członkowie zespołu wdrażająco – monitorującego będą, zatem wsparciem 

merytorycznym i uzupełnieniem pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

6.4. ASPEKTY FINANSOWE I MONITORING STRATEGII 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Stategii jest jej finansowanie. 

Przewiduje się następujące źródła finansowania proponowanych działań: 

 środki własne pochodzące z budżetu gminy finansowane z jej dochodów, 

 środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje, subwencje), 

 środki funduszy krajowych (np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych), 

 środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (np. Zintegrowany 

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Strukturalny). 

Pozyskiwanie opisanych powyżej środków to nie tylko sprostanie wymaganiom 

określonym w dokumentach, lecz również współpraca z wieloma partnerami, w tym z 

lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe mają możliwość 

ubiegania się o fundusze europejskie, w ramach programów, które nie zawsze są 

dostępne dla samorządów. Jednak zdolność opracowania i zarządzania projektami 

bywa ograniczona zasobami kadrowymi i finansowymi. Przy ogromnej puli 

możliwych do zdobycia  środków, projekty powinny być tworzone we współpracy 

organizacji pozarządowych i samorządów. 

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych nie jest samo w sobie 

receptą na sukces, konieczne jest podjęcie działań mających na celu konsekwentne jej 

wdrażanie, czuwanie nad realizacją i kontrolowanie jej przebiegu. Organem 

odpowiedzialnym za realizację polityki władz gminy na poziomie operacyjnym jest 

Burmistrz Miasta, na którym w świetle obowiązujących przepisów spoczywa 

zarządzanie bieżącymi sprawami gminy. Bezpośrednim wykonawcą  założonych w 

strategii celów i zadań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest 

koordynatorem podejmowanych działań,  przy czynnym współudziale jednostek 

organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, jak i innych zaangażowanych 

podmiotów.  Wdrożenie zapisów strategii nie może odbywać się bez czynnego udziału 
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i poparcia  Rady Miasta. Działania Rady Miasta polegać powinny przede wszystkim 

na aktywnym udziale w pracach przy przygotowaniu i uchwalaniu kolejnych rocznych 

budżetów, gdyż przewidziane w budżecie środki finansowe w znacznym stopniu 

decydują o realizacji zamierzeń przyjętych w strategii. Rada Miasta winna być 

również informowana przez koordynatora o efektach realizacji oraz  prowadzonym 

monitoringu strategii. Skuteczne wdrażanie oraz monitoring strategii wymaga 

gromadzenia i analizy odpowiednich informacji zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Działania te pozwolą na elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, 

gdyż mogą one wymusić konieczność modyfikacji celów zawartych w strategii, a 

także sposobów ich realizacji 

 Do głównych zadań  zespołu wdrażająco - monitorującego należeć będą: 

  bieżąca analiza stanu realizacji strategii; 

 obserwacja uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych mogących mieć wpływ na 

realizację strategii; 

 modyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; 

 opracowanie kryteriów oceny stanu realizacji strategii. 

Dla zapewnienia efektywnego wdrażania zapisów strategii należy podjąć następujące 

działania: 

 aktualizacja strategii dokonywana w razie konieczności, nie rzadziej jednak niż  raz na 

trzy lata,  

 organizowanie spotkań z mieszkańcami gminy poświęconych realizacji strategii, 

 aktywna współpraca z sąsiednimi gminami, starostwem powiatowym, powiatowym 

urzędem pracy oraz organizacjami pożytku publicznego. 
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 ZAKOŃCZENIE 

      Niniejsza Strategia jest dokumentem „żywym”; konieczne jest wprowadzanie zmian w jej 

zapisach. Należy pamiętać, że zmiany te nie powinny dotyczyć zasadniczych kierunków 

strategii: celu określonego w wizji oraz w celach strategicznych. Najczęściej, ze względu na 

zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz gminy, jak i w jej otoczeniu; 

modyfikacjom mogą ulegać zapisy w części operacyjnej strategii. 

      Bardzo ważne dla jej realizacji jest pozyskiwanie akceptacji społecznej dla zadań i 

projektów strategicznych, ścisła współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami społecznymi 

oraz uzyskiwanie poparcia zewnętrznego poprzez: 

 Ścisłą współpracę władz miasta z sektorem pozarządowym – organizacjami 

społecznymi (zlecenie usług publicznych, partnerstwo w realizacji zadań i 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych),  

 Ścisłą współpracę władz miasta z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia publiczno 

– prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, monitorowanie potrzeb 

lokalnych pracodawców, generowanie nowych miejsc pracy),  

 Spotkania publiczne z mieszkańcami gminy – przekazywanie obiektywnej informacji 

mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej (pomysły, sugestie 

mieszkańców, monitorowanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy i 

przybywających gości),  

 Systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych. regionalnych, 

internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych – tradycyjne konferencje 

prasowe, przygotowywanie notatek prasowych z realizowanych zadań, organizacja 

imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym),  

 Kontakty z władzami gmin sąsiednich i władzami powiatu monieckiego, realizacja 

wspólnych projektów z zakresu polityki społecznej,  

 Kontakty z władzami województwa podlaskiego, lobbing w instytucjach regionalnych  

i rządowych na rzecz dużych przedsięwzięć społecznych w gminie,  

 Kontakty z innymi partnerami zewnętrznymi, np. regionalnymi i rządowymi 

instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi regionu,  

 Pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań wynikających ze 

strategii (gminy partnerskie, instytucje międzynarodowe, pozyskiwanie partnerów 

zagranicznych),  

 Kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadań 

strategicznych – nagłaśnianie sukcesów w zakresie polityki społecznej gminy.  


