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I. Metodologia badania desk research – opis założeń
Desk research jako niereaktywna metoda badań polegająca na analizie danych
zastanych polega na wykorzystaniu dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje,
raporty, biuletyny, katalogi, informacje dostępne na stronach WWW itp. Przed
wykorzystaniem danych w badaniu są one analizowane pod kątem wiarygodności, rzetelności
i aktualności. Analiza danych zastanych objęła cztery różne źródła informacji, do których
zdefiniowano cele, a następnie przyporządkowano określone pytania badawcze, na które
zgodnie z zapisami SOPZ Wykonawca poszukiwał odpowiedzi.
Materiały objęte analizą przyporządkowano do czterech grup, dla których określono
cele i pytania badawcze. W koncepcji analizy desk research przedstawiono cele badawcze,
które sprowadzono do siedmiu podstawowych obszarów badania, takich jak:
1. Warunki życia materialnego mieszkańców gminy
2. Warunki mieszkaniowe mieszkańców gminy
3. Rozwój ekonomiczny gminy i dostępność miejsc pracy
4. Edukacja i kultura
5. Poziom aktywności obywatelskiej
6. Zdrowie publiczne
7. Jakość środowiska naturalnego
8. Nierówności społeczne
W badaniu desk research wykorzystano analizę zagregowanych danych statystycznych
dostępnych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, opracowania i analizy
z poprzednich badań (o ile takie raporty były dostępne), jak również strony internetowe
Urzędu Gminy. Ponadto w badaniu desk research wykorzystano dane uzyskane bezpośrednio
od pracowników Urzędu Gminy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, dzięki czemu
badanie ma charakter partycypacyjny.
Model partycypacyjny zastosowany w trakcie całego procesu badawczego podzielono na
trzy etapy.
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Etap 1 . I spotkanie plenarne:
W pierwszej części spotkania firma badawcza (inicjator spotkania) zaprezentowała
zebranym cel spotkania, informując o zamiarze prowadzenia badań a realizator projektu
przedstawił jego ogólny zarys.
W drugiej przeprowadzono dyskusje nad dotychczasowymi doświadczeniami władz
lokalnych, organizacji społecznych i biznesowych oraz poddano zaopiniowaniu propozycje
pytań ankietowych.
W trzeciej części nastąpiło podsumowanie prac i ostateczne ustalenie wniosku dla
prowadzącego badań.
Etap 2 . Prace zespołu konsultacyjnego:
Przez

cały

okres

prowadzenie

procesu

badawczego

funkcjonował

zespół

konsultacyjny złożony z pracowników gminy i innych instytucji, który na bieżąco
konsultował wyniki cząstkowe prowadzonych badań.
Etap 3 . II spotkanie plenarne:
Celem tego spotkania było przedstawienie przez przedstawiciela władz lokalnych –
Wójta, wyników badań oraz wniosków zawartych w raportach.

II.

Metodologia

badania

kwestionariusz

ankiety,

wywiad

pogłębiony

Na terenie gminy Serokomla przeprowadzono 50 ankiet i 5 wywiadów pogłębionych z
mężczyznami i kobietami w przedziale wiekowym 25 – 60+ lat. Założenie zakładało dobór
przypadkowy próby mieszkańców gminy Serokomla, zarówno w przypadku kwestionariusza
ankiety jak i wywiadu. Badanie metodą kwestionariusza ankiety odbywało się w okresie od
18 grudnia 2013 roku do 9 stycznia 2014 roku.
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W badaniu wzięło udział 35 kobiet i 15 mężczyzn.
Wykres 1 Udział respondentów ankiety w podziale na płeć

Płed
Mężczyzna
30%
Płed Kobieta
70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet

Biorąc pod uwagę wiek respondentów – największą grupę stanowiły osoby
w wieku 26-59 lat (40 osób).
Wykres 2 Udział respondentów wg wieku

60 i więcej
2%

17-25
18%

26-59
80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet

W odniesieniu do grupy zawodowej największy udział przypadł pracownikom
umysłowym 16 osób i pracownikom fizycznym 14 osób.
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Wykres 3 Podział respondentów wg statusu zawodowego

Przedsiębiorca
15%
Bezrobotny
19%

Emeryt
4%

Pracownik
umysłowy
33%

Pracownik
fizyczny
29%

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet

Metryczka

anonimowej

ankiety

zawierała

również

dane

dotyczące

wykształcenia respondentów. W gminie Serokomla na 50 ankiet – 22 osoby posiadały
wykształcenie średnie a 15 osób wykształcenie wyższe, co łącznie daje 37 osób tj. 74%.
Wykres 4 Podział respondentów wg poziomu wykształcenia

Wykształcenie
Wyższe
30%

Wykształcenie
Zawodowe
18%

Wykształcenie
Średnie
44%
Wykształcenie
Policealne
8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet
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Ankieta zawierała 8 pytań i dotykała wielu aspektów życia społecznego w gminie,
natomiast do raportu zostały wykorzystane tylko te pytania, które mogły odpowiedzieć na
jego założenia. Zarówno kwestionariusz ankiety, jak i wywiad pogłębiony przeprowadzony
w gminie odpowiadają na takie wskaźniki jak:
1. Warunki życia materialnego mieszkańców gminy
2. Warunki mieszkaniowe mieszkańców gminy
3. Rozwój ekonomiczny gminy i dostępność miejsc pracy
4. Edukacja i kultura
5. Poziom aktywności obywatelskiej
6. Zdrowie publiczne
Wyniki ankiet nie odpowiedziały wprost na wskaźniki takie jak:
1. Jakość środowiska naturalnego
2. Nierówności społeczne
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III. Ogólny opis gminy

Rysunek 1. Źródło: www.stat.gov.pl

Rysunek 2. Źródło: www.stat.gov.pl

Serokomla - gmina wiejska najbardziej wysunięta na południe części powiatu
łukowskiego, składająca się z 17 miejscowości i 16 sołectw. Na 7.733 ha gminy zamieszkuje
4,241 mieszkańców, co daje 55 osób na 1 kilometr kwadratowy. Wskaźnik feminizacji tej
gminy wynosi 103, natomiast na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 69,4 osób
w wieku nieprodukcyjnym. Według danych GUS opartych na Narodowym Spisie
Powszechnym 2011 ludność w gminie Serokomla 1 żyło 4267 osób, z tego 2093 mężczyzn i
2174 kobiet. Jeśli chodzi o podział wg grup wiekowych szczegółową charakterystykę
przedstawia wykres 5.

1

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, który został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011r. według stanu w dniu 31 marca 2011 roku, o godz. 24.00. Ze względu na zaokrąglenia przy uogólnianiu
wyników badania dane mogą nie sumować się na ogółem.
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Wykres 5. Ludność według wieku w 2012 r.
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23

Źródło: www.stat.gov.pl

W grupie 2093 mężczyzn podział wg wieku prezentuje wykres 6. Warto
zauważyć, iż 186 mężczyzn znajduje się w przedziale wieku 20-24 lata. Biorąc pod uwagę
zakres wieku produkcyjnego, 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn, w gminie Serokomla
1287 mężczyzn znajduje się w wieku produkcyjnym i 1223 kobiet. Względem ogółu ludności
stanowi to wysoki wskaźnik, tj. 61,49% dla mężczyzn i 56,25% dla kobiet. Stanowi to o
potencjale produkcyjnym gminy Serokomla.
Wykres 6 Podział wg wieku dla mężczyzn
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Źródło: www.stat.gov.pl
Wykres 7 Podział wg wieku dla kobiet
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W zakresie dochodów własnych budżetu gminy na jednego mieszkańca gmina plasuje
się na 11 miejscu w skali powiatu i na 205 w skali województwa. W zakresie wydatków na
jednego mieszkańca gmina plasuje się na 9 miejscu w skali powiatu i 148 w skali
województwa. W roku 2011 w zakresie dochodów budżetu gminy na finansowanie i
współfinansowanie programów i projektów unijnych gmina plasuje się na 4 miejscu w skali
powiatu i na 73 w skali województwa.
Tabela 1 Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 roku

Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 roku
gminy bez miast na prawach powiatu
ogółem
na oświatę i wychowanie
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

zł
zł
zł
zł

2980,92
1153,27
44,71
2,19

-

Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl

Dane GUS nie zawierają wyników z roku 2013. Jednakże dokonując porównania roku
2012 z rokiem 2011 nastąpił wzrost wydatków ogółem na 1 mieszkańca gminy Serokomla.
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Tabela 2 Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 roku

Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 roku
gminy bez miast na prawach powiatu
ogółem
na oświatę i wychowanie
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

zł
zł
zł

2686,60
940,77
160,03

Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl

Łączne środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie
programów i projektów unijnych w 2011 r. wyniosły 1,6 mln zł.

IV. Warunki życia materialnego
Odnosząc się do warunków materialnych mieszkańców należy wspomnieć, że
w ujęciu regionalnym widoczne są wyraźne różnice wartości średniego rocznego dochodu
ekwiwalentnego. Najwyższy przeciętny roczny ekwiwalentny dochód został odnotowany
w regionie centralnym (woj. mazowieckie i woj. łódzkie) - 109,4% wartości średniej dla
Polski, natomiast najniższy w regionie wschodnim (woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie,
woj. podkarpackie i woj. podlaskie) - 88,2 %. Poza tym co czwarte gospodarstwo domowe
(24,9%) z regionu wschodniego jest zagrożone ubóstwem (wskaźnik dla ogółu Polski wynosi
17,1%) (Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia,
2013). Gmina Serokomla leży więc w regionie uboższym niż centralna część kraju.
W stosunku do województwa Gmina Serokomla leży w powiecie, który odznacza się niskim
wskaźnikiem dochodów na 1 mieszkańca (95,5%), ale wysokimi wydatkami budżetu powiatu
na jednego mieszkańca (103,7%) oraz bardzo niskimi nakładami inwestycyjnymi na 1
mieszkańca (50,9%).
W latach 2008-2012 we wszystkich województwach wystąpił spadek liczby osób
korzystających z pomocy społecznej. Średnioroczny spadek w analizowanym okresie
w Polsce kształtował się na poziomie ok. 4%, od najwyższego w woj. lubuskim (7,2%) do
najniższego w woj. pomorskim (1,8%). W 2012 r. w porównaniu do 2010 r. udział
korzystających z pomocy społecznej w Polsce zmniejszył się o 0,6 p. proc. (w 2012 r. – 8,1%,
a w 2010 r. – 8,7%). Spadek wskaźnika wystąpił we wszystkich województwach, największy
o 1,1 p. proc. odnotowano w woj. lubuskim oraz o 1,0 p. proc. w świętokrzyskim. Wyraźny
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spadek powyżej 0,5 p. proc. odnotowano zarówno w województwach, w których skala
korzystania z pomocy społecznej jest wysoka (podkarpackie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie), jak również w województwach, w których
poziom korzystania z pomocy społecznej jest relatywnie niski (dolnośląskie i mazowieckie).
W województwie lubelskim udział gospodarstw beneficjentów w gospodarstwach
ogółem wynosi 9,4% (Jakóbika, 2013).
Odnosząc się do wskaźnika mieszkańców w poszczególnych

przedziałach

dochodowych brak jest jakichkolwiek danych wskazujących na rozkład dochodów
mieszkańców gminy Serokomla. Można jednak powiedzieć, że w gminie występuje większy
niż w skali województwa i powiatu odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej (wykres 8). Zmniejsza się natomiast wskaźnik mieszkańców żyjących poniżej
minimum socjalnego, uprawniającego do pomocy socjalnej. W roku 2010 wskaźnik ten
wynosił 16,78% (2011 – 15,3%; 2012 – 14,09%). W gminie nie zbierane są dane związane z
obliczaniem wskaźnika dzieci zagrożonych ubóstwem. Wydatki na pomoc społeczną i
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły w roku 2011 2 344 065,25 zł, a w
2012 - 2 399 102,74 zł co oznacza wzrost o 55037,49 zł. W zakresie dochodów w
przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2011 roku wyniosły one 2 830,90 zł a w 2012 roku 2 874,98
zł.
Wykres 8.Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem.

Źródło: www.stat.gov.pl
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Na terenie gminy 192 gospodarstw domowych korzystało w 2012 roku ze
środowiskowej pomocy społecznej (779 osoby). Można powiedzieć, że udział osób
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosił 17,9%.
Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli liczba osób i rodzin
korzystających z pomocy ośrodka wynosiła kolejno:
Wykres 9 Liczba osób i rodzin korzystających z GOPS w 2010-2012

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

889

861
779

liczba rodzin
220

218
192

2010

2011

liczba osób w tych
rodzinach

2012

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Serokomli
Tabela 3. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej

Kategoria
Jednostka miary wartość
192
gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy
gosp. dom.
społecznej
754
osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze
osoba
środowiskowej pomocy społecznej
udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

%

17,9

Źródło: www.stat.gov.pl

Odnosząc się do świadczeń rodzinnych warto zaznaczyć, że w 2012 roku 312 rodzin
otrzymywało zasiłki rodzinne na 654 dzieci, w tym na 590 dzieci do 18 roku życia.
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Tabela 4. Świadczenia rodzinne

Jednostka
miary

Kategoria
rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

wartość
312

rodzina

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem

osoba

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny

osoba

udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku

654
590

67,0

%

Źródło: www.stat.gov.pl

Ogólnie można powiedzieć, że kwota świadczeń rodzinnych w 2012 roku wyniosła
1.473 tys. zł, kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) wyniosła 1.094 tys. zł, zaś
kwota zasiłków pielęgnacyjnych wyniosła 128 tys. zł.
Tabela 5. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku - ogółem

Jednostka miary wartość
1473
tys. zł

Kategoria
kwota świadczeń rodzinnych
kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami)

tys. zł

kwota zasiłków pielęgnacyjnych

tys. zł

1094
128

Źródło: www.stat.gov.pl

Z najnowszych danych uzyskanych bezpośrednio z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Serokomli dotyczących 2013 roku wynika iż Ośrodek obejmował rożnymi formami
pomocy 212 rodzin, w których żyło 836 osób. Wsparciem systemu pomocy objęło więc
19,7 % ludności.
W

2013

roku

pracownicy

socjalni

przeprowadzili

475

wywiadów

środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej,
zdrowotnej, mieszkaniowej, wydano 578 decyzji administracyjnych.
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Tabela 6 Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej

Formy Pomocy

rzeczywista liczba
osób/ ilość świadczeń

Razem

10

Składki zdrowotne

12/126

Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
w
miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3/521

Realizując zadania własne, finansowane z budżetu Gminy w 2013 roku pomoc
otrzymało (decyzje) 404 osoby w formie: zasiłków stałych, okresowych, celowych, usług
opiekuńczych, pokrycia kosztów wyżywienia w szkołach i przyznania zasiłków celowych na
zakup żywności w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
oraz częściowego dofinansowania kosztów pobytu mieszkańca Serokomli w domu pomocy
społecznej.
Tabela 7 Formy pomocy w zakresie zadań własnych gminy

Lp
1
1
2

3
4
5

formy pomocy
Razem
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe i pomoc w naturze:
w tym:
- zasiłek specjalny celowy;
- zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zasiłek celowy na porycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego
Posiłek w tym dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

rzeczywista liczba osób / ilość świadczeń
409
15/162
70/274
74/x
23/26

33/57
0
287/ 93.244
1/218
1/12

Pomoc w formie zasiłków celowych była przyznawana głównie na zakup żywności,
odzieży, częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, leczenia, opału itp.
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Oprócz form działalności wynikających z zakresu zadań własnych i zleconych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli w 2013 roku realizował następujące
programy:
1. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Celem tego Programu było wspieranie samorządów gminnych w realizacji zadania
własnego o charakterze obowiązkowym tj. dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku
osobom go pozbawionym. Program przewidywał również przyznawanie zasiłków celowych, z
przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Jego beneficjentami były rodziny lub
osoby, których dochód nie przekroczył kwoty 150% kryterium dochodowego określonego w
art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tą formą pomocy w ub.r.
Ośrodek objął 364 osoby (rzeczywista liczba osób objęta programem ogółem); w tym
korzystających z posiłku 287 dzieci.
W 2013 r. w ramach w/w Programu doposażono stołówkę szkolną w sprzęt niezbędny
do funkcjonowania.
2. „Program

Aktywizacji

Zawodowej

w

Gminie

Serokomla-

uwierz

w siebie.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
r. po raz 6 realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęto
osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku
aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem ogólnym projektu była poprawa jakości życia osób bezrobotnych,
poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności
zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Cel główny osiągany był poprzez realizację celów szczegółowych, do których
zaliczono między innymi: upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie,
zwiększenie i podwyższenie kwalifikacji osób bezrobotnych, podniesienie motywacji do
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podjęcia zatrudnienia i podwyższenie samooceny osób zagrożonych wykluczeniem, rozwój
form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których zastosowano aktywizację
edukacyjną, społeczną i zawodową jako nowe formy wsparcia indywidualnego

i

środowiskowego.
Projekt został skierowany do 12 osób, w tym; 9 osób bezrobotnych, 3 zatrudnione (2
rolnicy +1 zatrudniona). Dobór grupy docelowej został dokonany na podstawie dokumentacji
opisującej

sytuację

materialno-bytową,,

potencjału

własnego.

Rekrutacja

została

przeprowadzona przez pracowników socjalnych podczas wywiadów środowiskowych.
Rezultaty projektu mierzone były przy wykorzystaniu wskaźników twardych

i

miękkich. 12 beneficjentów zakończyło udział w projekcie, objęci zostali kontraktami
socjalnymi. Ponadto projekt przyczynił się do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących
umiejętności społecznych , kompetencji życiowych, zmiany postaw, poprawę umiejętności
komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem, wzrost pewności siebie,
podniesienie motywacji do podjęcia działań zmierzających w kierunku aktywizacji
zawodowej, podniesienia umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych. Monitorowanie
rezultatów odbywało się w kwartalnych okresach sprawozdawczych. Po zakończeniu rocznej
realizacji przygotowana została informacja potraktowana jako raport ewaluacyjny niezbędny
do podsumowania działań i wprowadzenie ewentualnych zmian w realizacji projektu. Koszt
projektu w 2013 r. wyniósł 117.250 zł. w tym środki własne 12.311,25 zł.
W 2013 r. zawarto 24 kontrakty socjalne z osobami/rodzinami obejmowanymi
pomocą społeczną przez GOPS w Serokomli. W efekcie pracy prowadzonej w oparciu o
kontrakt socjalny 12 osób podniosło lub nabyło nowe kwalifikacje.
W roku 2013 poza indywidualną pracą socjalną prowadzoną przez pracowników
socjalnych z klientami Ośrodka Pomocy, podejmowane były również działania na rzecz
środowiska lokalnego. Głównym ich celem była aktywizacja i integracja społeczeństwa
naszej gminy. Do tych działań zaliczyć należy; Impreza integracyjna Bądźmy Razem współorganizowana z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie nad Zalewem Zimna Woda
dla 70 (dzieci i opiekunowie); troje dzieci skorzystało z wypoczynku letniego (PCPR),
Spotkanie Wigilijno-Opłatkowe w Charlejowie dla osób z terenu okolic Krzówki i
Charlejowa 21 osób; Dzień Seniora zorganizowany w Szkole w Serokomli – 26 osób.
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Program konkursowy „Poprawka jakości życia osób w podeszłym wieku”
W kręgu zainteresowania i działań pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
znajdują się również osoby w podeszłym wieku.
Wynikiem tego zainteresowania była realizacja w II połowie 2013 r. programu
konkursowego w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Wojewodę
Lubelskiego. Głównym celem projektu była poprawa jakości życia osób starszych
z zainspirowaniem do utworzenia w gminie Serokomla – Klubu Seniora.
Realizacja projektu składała się z czterech działań skupiających się na organizacji
spotkań dla osób starszych połączonych z wykładami na temat zdrowego i aktywnego stylu
życia, zajęć w zakresie pokonywania barier w komunikacji międzypokoleniowej, zajęć
ruchowych- gimnastyce, wykonanie broszury „ Jesień życia – czas Seniora” zawierającą m.in.
porady, anegdoty itp. Skupiając się na organizacji czasu wolnego realizowano wspólne
biesiadowanie, konkursy integracyjne oraz wyjazd „Cudze chwalicie, swego nie znacie”polegający na zwiedzaniu zakątków najbliższej okolicy (Sanktuarium Matki Bożej Żołnierzy
Września w Woli Gułowskiej , cmentarz parafialny w Turzystwie, Kościół p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei, kopiec w Okrzei, Muzeum Henryka Sienkiewicza w
Woli Okrzejskiej. Spotkanie zakończyło się ogniskiem integracyjnym. Nawiązany został
kontakt z działaczkami sąsiedniej gminy z miejscowości Hordzieżka. Zorganizowano Dzień
Seniora połączonego ze spotkaniem opłatkowym dla osób starszych, przy współpracy
młodzieży i pracowników Zespołu Szkół w Serokomli
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania związane ze świadczeniami
rodzinnymi polegającymi na przyznawaniu i wypłacie:
1. zasiłku rodzinnego oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 urodzenia dziecka;
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 samotnego wychowania dziecka;
 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 rozpoczęcia roku szkolnego;
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat,
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dojazdy);
 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
2. świadczenia opiekuńczego
 zasiłek pielęgnacyjny
 świadczenie pielęgnacyjne
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych2:

- 581

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne

- 348

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w tym:

- 299

 na jedno dziecko:

- 97

 na dwoje dzieci

- 124

 na troje dzieci

- 58

 na czworo i więcej

- 20

Jednocześnie w Ośrodku realizowane są świadczenia wskazane w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Realizacja w/w ustawy polega na:
1. przyznawaniu

i

wypłacaniu

świadczeń

przysługującego osobie uprawnionej do

z

funduszu

alimentacyjnego

alimentów na podstawie tytułu

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji – 21
 liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie - 28
2. podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 liczba wydanych decyzji dot. zwrotu świadczeń 0 ;
 liczba dłużników na terenie gminy – 16;
 wezwano

do

złożenia

oświadczenia

i

przeprowadzenia

wywiadu

alimentacyjnego – 15 dłużników (7 złożyło oświadczenie i przeprowadzono
wywiad, 6 nie stawiło się po dwukrotnym wezwaniu, 2 wezwanych
przedłożyło dokumenty o całkowitej spłacie należności).
Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po
tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy
2

jedna decyzja dotyczy kilku osób w rodzinie
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zdrowotnej, korzystali z doraźnej pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w
dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Na podstawie złożonych wniosków wydano 15 postanowienia dotyczących informacji
o sytuacji rodzinnej, materialnej, pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.
W 2013 roku na świadczenia społeczne w ramach zadań własnych GOPS w Serokomli
wykorzystał środki finansowe na łączną kwotę 445.986 zł w tym w ramach zadań zleconych
(specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 14.967 zł.)
Tabela 8 Analiza finansowa OPS w 2013 roku

Lp. Rodzaje świadczeń
Świadczenia finansowane w ramach zadań
1

7

własnych i zleconych
w tym:
Składa zdrowotna
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
w tym:
środki własne
dotacja
Posiłek /Program Pomoc państwa w zakresie
dożywiania/
w tym:
budżet Gminy
budżet Wojewody
w tym:
- posiłek dla dzieci
- zasiłek z Programu
- wyposażenie
- pomoc bez wywiadu
Zasiłek celowy i w naturze ogółem

8
9
10
11
11
13

Usługi opiekuńcze
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Pozostałe wydatki – w tym: Dzień Seniora
Rodziny zastępcze
Zespół Interdyscyplinarny
Asystent rodziny
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (200)

2
3
4
5

6

Wykonanie w zł
445.986

5.667
14.967

74.709
120.014
1.070
118.944
113.575

34.262
79.313
93.244
15.200
4.533
598
27.997
2.448
26.633
6.428
11.022
443
19.423
22.660
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Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego w 2013 r. – 25.402,33 zł.
W 2013 roku najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy udzielanej
przez GOPS w ramach świadczeń społecznych były: ubóstwo (146 rodzin tj. 65,18 % z 224
rodzin objętych pomocą społeczną); długotrwała lub ciężka choroba (110 rodzin tj. 49,11%);
bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa

domowego (89 rodzin tj. 39,73 %), w tym: rodziny niepełne (25 rodzin tj. 11,16 %) i
wielodzietne (49 rodzin tj. 21,87%); bezrobocie (77 rodzin tj. 34,37 %); niepełnosprawność
(55 rodzin tj. 24,55 %); alkoholizm (29 rodzin tj. 12,95 %). Z pomocy korzystały również
rodziny, w których wystąpiły zdarzenia losowe 4 rodziny tj. 1,78 %); i 1 osoba z
trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego tj. 0,44 %),
przemoc

(1

osoba

tj.

0,44%).

Dana

rodzina

mogła

wystąpić

jednocześnie

w więcej niż jednej przyczynie trudnej sytuacji.
W odniesieniu do rodzin z problemem alkoholowym, z którymi gminna komisja
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

przeprowadziła

rozmowy

interwencyjno-

motywujące w 2010 roku było to 5 rodzin, w 2011 - 5 i w 2012 - 3. Liczba osób, wobec
których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wystąpiła do sądu z
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w 2011 – 5 osób. Poza tym
odnosząc się do pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe należy
stwierdzić, że ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wyniosła w 2010 – 202 rodziny a w 2011- 214, i w 2012 - 219.
Natomiast liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej, objętych pomocą z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny
wynosiła kolejno w 2010 – 32, w 2011- 35, a w 2012 – 29.
Należy również zauważyć, mając na uwadze rolniczy charakter gminy3 iż 813
gospodarstw domowych utrzymuje się z działalności rolniczej, co ma wpływ na dochody
mieszkańców i w konsekwencji korzystanie z pomocy społecznej.

3

Dane o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, zbiorach i plonach ziemiopłodów, zwierzętach gospodarskich i produkcji
zwierzęcej oraz o ciągnikach opracowano na podstawie sprawozdawczości, wyników badań reprezentacyjnych, wyników spisów rolniczych i
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Tabela 9 Gospodarstwa domowe wg Spisu Rolnego 2010 r.

Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł
ogółem
z dochodem z działalności rolniczej
z dochodem z emerytury i renty
z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej
z dochodem z pracy najemnej
z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i
rentą
bez dochodów z działalności rolniczej
bez dochodów z emerytury i renty

gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.

bez dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

gosp.dom.

bez dochodów z pracy najemnej
bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza emerytura i
rentą

gosp.dom.
gosp.dom.

850
813
309
84
424
236
37
541
766
426
614

Źródło: dane GUS Powszechny Spis Rolny 2010

1. Warunki życia materialnego mieszkańców gminy wyniki ankiet
i wywiadów pogłębionych
W tej części raportu został opisany stosunek mieszkańców gminy do pomocy
społecznej, przytoczone zostały również wypowiedzi z przeprowadzonych wywiadów
pogłębionych na ten temat. Następnie przeanalizowane zostały wyniki z pytania zadanego w
ankiecie: „Które z wymienionych problemów społecznych rodzin uważa Pan/i za
najważniejsze na terenie naszej gminy?”
Analizując warunki życia mieszkańców poddany został stopień zadowolenia
mieszkańców ze stanu lokalnych dróg.
1.1.

Poziom pomocy społecznej

Wyniki ankiet o stan zadowolenia mieszkańców z poziomu pomocy społecznej
przedstawia wykres 10.

szacunków. Z tego powodu mogą wystąpić różnice między danymi naliczonymi a sumami dla agregatów. Dane za 2010 r. w zakresie
użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, ciągników, samochodów ciężarowych, maszyn i urządzeń
rolniczych, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych i wapniowych, gospodarstw rolnych według rodzaju prowadzonej działalności
oraz nakładów pracy w gospodarstwach rolnych opracowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego. Powszechny Spis Rolny
przeprowadzony został we wrześniu 2010 r. według stanu w dniu 30 VI. W PSR ujęto 2277,6 tys. gospodarstw rolnych, w tym 2273,3 tys.
gospodarstw indywidualnych. Brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskiej.
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Wykres 10. Poziom zadowolenia z dostępu do pomocy społecznej

8%

Zdecydowanie
niezadowolony/a

6%

Raczej niezadowolony/a

22%
42%
22%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Z powyższego zestawienia danych ankietowych wynika, 30 % badanych wykazuje
zadowolenie z dostępu do pomocy społecznej. W opinii jednej z mieszkanek gminy
Serokomla „…Oceniam to bardzo dobrze, dziewczyny starają się, chodzą w teren, ale mam tu
zarzuty co do naszych przepisów. One robią wszystko, ale czasami są bezradne na niektóre
rzeczy. One muszą robić zgodnie z wytycznymi, nie mogą wyjść poza nawias.”
W podobnym tonie pracę pomocy społecznej ocenia pracownik Urzędu Gminy
„…Wydaje mi się, że jest dobrze. Nie ma jakichś tam konfliktów, owszem, są sytuacje
odmowne, ludzie się odwołują, ale kto tylko przychodzi sprawa zostaje rozpatrzona,
pracownik idzie na wywiad, dobrze jest.” Pomimo tego 42% ankietowanych jest raczej
niezadowolonych, natomiast 22% ma obojętne stanowisko, dodatkowo 6% badanych
deklaruje zdecydowane niezadowolenie.
Jednakże pytania w ankiecie nie precyzowały w jakim zakresie mieszkańcy są
niezadowoleni z pomocy społecznej, czy dotyczy to obsługi przez pracowników czy
wielkości wypłacanych świadczeń, co mogło wpłynąć na wyniki ankiet a według jednego z
wywiadów pogłębionych „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej robi co może w ramach
posiadanych środków. Udziela pomocy ludziom potrzebującym”.
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Z pogłębionych wywiadów dowiadujemy się również że mieszkańcy mają dostęp do
prawnika opłacanego przez urząd gminy, który przyjeżdża co dwa tygodnie. Mieszkańcy
gminy Serokomla mają możliwość uzyskiwać porady prawne w kwestiach społecznych.
W roku 2012 gmina zatrudniała również psychologa do spraw uzależnień od alkoholu.
Dodatkowo w 2012 r. w GOPS zatrudniony był psycholog.
1.2. Problemy społeczne rodzin
Zapytano respondentów z gminy Serokomla „Które z wymienionych problemów
społecznych rodzin uważa Pani / Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?”
Odpowiedzi respondentów przedstawia wykres 11.
Wykres 11. Które z wymienionych problemów społecznych rodzin są najważniejsze?

Nieporadnośd życiowa
6%

5%
Ubóstwo

12%
8%

12%

6%

Bezrobocie
16%
35%

Alkoholizm
Bezradnośd opiekuoczowychowawcza
Brak wsparcia
pscyhologiczno-prawnego

Wyniki pokazują, że w opinii badanych największym problemem społecznym rodzin
jest bezrobocie, na które wskazało 35% badanych i alkoholizm - 16% wskazań
ankietowanych. 12% pytanych jako problem społeczny dotykający rodziny wskazało
ubóstwo. Ponad połowa rodzin zamieszkujących na terenie gminy za najważniejsze problemy
rodzin uważa te trzy wymienione wyżej. Ponadto 12% ankietowanych zwraca uwagę na
nieporadność życiową, a 8% biorących udział w badaniu, jako problem społeczny wskazuje
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brak

wsparcia

psychologiczno-prawnego.

Bezradność

opiekuńczo-wychowawczą

i niski poziom więzi między rodzinami i sąsiadami wskazało jedynie 6% ankietowanych.
1.3. Stan lokalnych dróg
Poziom zadowolenia ze stanu lokalnych dróg przedstawia wykres 12.
Wykres 12. Poziom zadowolenia mieszkańców ze stanu lokalnych dróg

8%

Zdecydowanie
niezadowolony/a
18%

Raczej niezadowolony/a

24%

14%

36%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Jak wynika z powyższego zestawienia mieszkańcy 24% pytanych mieszkańców jest
zadowolonych ze stanu lokalnych dróg, a 8 % zdecydowanie zadowolonych. Natomiast 36 %
ankietowanych stwierdza, że jest niezadowolonych ze stanu lokalnych dróg i 18 % jest
zdecydowanie niezadowolonych.
Z wywiadu pogłębionego z mieszkańcem gminy dowiadujemy, że ogólnie sytuacja
oceniana jest jako dobra. Większość dróg jest utwardzona. „Oczywiście jeśli ktoś mieszka na
kolonii, będą jakieś niekorzystne warunki atmosferyczne, to będzie problem. Ale ogólnie jest
dobrze.”
W innym wywiadzie czytamy, że jeśli chodzi o stan lokalnych dróg, to może też nie
są takie złe, ale mogłoby być lepiej. „…drogi gminne są dobre, w bardzo dobrym stanie.
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Gorzej jest z drogami powiatowymi i wojewódzkimi, w złym stanie jest droga wojewódzka do
Łukowa, ale ona ma być w przyszłym roku remontowana.”
Analizując dane GUS Gmina Serokomla w 2011 roku przeznaczyła znaczne środki
finansowe na drogi publiczne – 13% oraz 8,1% w roku 2012.
Tabela 10 Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem w 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST w 2012 roku - WSKAŹNIKI
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem
gminy bez miast na prawach powiatu

%

8,1 -

%

13,0

Tabela 11 Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem w 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST w 2011 roku - WSKAŹNIKI
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem
gminy bez miast na prawach powiatu

Można więc powiedzieć, iż władze gminne na miarę możliwości lokalnego budżetu
dbają o stan dróg, których utrzymanie leży w gestii gminy.

V. Warunki mieszkaniowe
Na terenie gminy rozprowadzonych jest 98 km sieci wodociągowej, do której
podłączonych jest 1237 gospodarstw. Łącznie z sieci wodociągowej korzysta 98%
mieszkańców gminy. Długość sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki od 196
gospodarstw, łącznie z budynkami zbiorowego zamieszkania, wynosi 9,1 km. Średnioroczne
zużycie wody w 2012 roku na jednego mieszkańca wynosiło 47,4 m3. Jakkolwiek przez teren
gminy przebiega gazociąg, którego łączna długość wynosi 4,7 km. Spośród wszystkich
mieszkańców gminy 98% ma dostęp do wodociągów i 19,5% ma dostęp do kanalizacji (nie
licząc przydomowych oczyszczalni ścieków). Z przydomowych oczyszczalni ścieków
korzysta 170 gospodarstw domowych. Urząd Gminy nie dysponuje bezpośrednimi
wskaźnikami obywateli żyjących w mieszkaniach bez standardowych wygód (bieżąca woda,
WC, itp.), można więc oprzeć się na danych statystycznych pozyskanych z GUS.
Miejscowość Serokomla jest w 100% objęta wodociągiem i kanalizacją. Kanalizacją objęta
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jest również część wsi Wólka. Obecnie trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji
sanitarnej we wsiach Wólka (pozostała część), i Hordzież. Kanalizacja wsi będzie
w następnych latach kontynuowana.
Można także powiedzieć, że gmina nie dysponuje mieszkaniami komunalnymi. Pod
względem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w zasobach mieszkaniowych w
2012 r. gmina plasuje się na 5 miejscu w skali powiatu i na 80 w skali województwa. W roku
2012 o 4,3 wzrósł wskaźnik przeliczeniowy mieszkania na 1000 mieszkańców.4
Tabela 12 Zasoby mieszkaniowe w gminie Serokomla
Jednostka miary

2011

2012

1356
4997
117017

1356
4997
117017

bud.

1330

1330

mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.

1137
870
828
558

1137
870
828
558

%
%
%

83,8
61,1
41,2

83,8
61,1
41,2

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

m2

86,3

86,3

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę

m2

27,6

28,0

319,7

324,0

ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji
ogółem
mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa mieszkań
Budynki mieszkalne w gminie
ogółem
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
ogółem
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

mieszkania na 1000 mieszkańców

mieszk.
izba
m2

mieszk.

Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl

4

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII. Informacja
zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych. Wyposażenie mieszkań (spr. GKM-12). Dane o obrocie nieruchomościami dotyczą obrotu prowadzonego przez jednostki
specjalistyczne (spr. M-04).
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1. Warunki mieszkaniowe analiza ankiet i wywiadów pogłębionych
W tej części raportu zwracana jest uwaga na poziom zadowolenia z warunków
mieszkaniowych osób z terenu gminy Serokomla.
Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku w rozdziale 2 Zakres działania i zadania
gminy

wskazuje

zadania

gminy

w

poszczególnych

W myśl art. 6 pkt 7, 2 i 3 gmina ma za zadanie dbania o np.:

dziedzinach

życia.

gminne budownictwo

mieszkaniowe, utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego, budowę i utrzymanie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.
1.1. Warunki mieszkaniowe
Mieszkańcy gminy Serokomla zostali zapytani w ankiecie o stopień zadowolenia z
warunków mieszkalnych, którego wyniki przedstawia wykres 13.
Wykres 13. stopień zadowolenia z warunków mieszkaniowych

4%

Zdecydowanie niezadowolony/a

14%

24%

Raczej niezadowolony/a

16%
Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a

42%

Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony

Jak widać na powyższym wykresie 66 % ankietowanych jest zadowolona z warunków
mieszkaniowych. Natomiast zaledwie 4% mieszkańców jest zdecydowanie niezadowolonych
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z warunków mieszkaniowych. Na uwagę zasługuje też 16% odsetek ankietowanych
obojętnych, którzy nie potrafią udzielić odpowiedzi.
Z wypowiedzi w wywiadzie pogłębionym można się dowiedzieć, że warunki
mieszkaniowe zdecydowanie się poprawiły „Wydaje się, że się poprawiły zdecydowanie. To
jest środowisko typowo wiejskie, więc dopłaty nam pomagają, ale mimo to, wydaje mi się, że
gmina nie dysponuje żadnymi lokalami socjalnymi. Bywają różne sytuacje, nie wiadomo
wtedy jak taki problem, nawet przejściowo, rozwiązać. Nie jest źle, aczkolwiek mogłoby być
lepiej”. W innym wywiadzie czytamy „Przeważająca większość ludzi ma dobre warunki
mieszkaniowe. Mamy gminę w 100% zwodociągowaną, skanalizowaną, już poszczególne wsie
też zaczynamy kanalizować. Te warunki są dobre, ale są nieporadne życiowo rodziny które
mają ubogie warunki mieszkaniowe. To mały odsetek ludzi ale jest.”
To jest środowisko typowo wiejskie, więc mieszkańcy liczą na dopłaty zarówno ze
środków krajowych jak i unijnych. W opinii pytanych mieszkańców gmina Serokomla nie
dysponuje żadnymi mieszkaniami socjalnymi. Na podstawie analizy zarówno ankiet, jak i
wywiadów należy ocenić warunki mieszkaniowe w gminie jako dobre. Gmina dostrzega
problem rodzin, które w myśl ustawy powinny być objęte programem mieszkania socjalnego,
ale gmina takich mieszkań nie posiada. Z pomocy takiej doraźnie korzysta jedna rodzina.

VI. Rozwój ekonomiczny i dostępność miejsc pracy
Na koniec listopada 2013 roku stopa bezrobocia w skali kraju wynosiła 13,2%, w skali
województwa lubelskiego 14%. Odnosząc się do innych województw można powiedzieć, że
wyższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwach świętokrzyskim,
zachodniopomorskim,

warmińsko-mazurskim,

kujawsko-pomorskim,

podlaskim

i podkarpackim.
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w roku 2013 wzrosła liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego (+5,543 os.). Największy
wzrost odnotowano wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, długotrwale
bezrobotnych, bez wykształcenia średniego oraz osób powyżej 50 r. życia. Większych
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problemów ze znalezieniem pracy nie mają bezrobotni do 25 r. życia (Stan bezrobocia w
województwie lubelskim, 2013).
Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie wskazują, że w 2013 r. największe
bezrobocie jest odczuwalne w sektorze przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu
hurtowego i detalicznego (Dane PUP w Łukowie). Dokładne dane prezentuje Tabela 13.
Tabela 13. Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Łukowie (2013 r.)

Sektor
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Transport i gospodarka magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Organizacje i zespoły eksterytorialne
Działalność niezidentyfikowana

N

%

187
8
2346
16

2%
0%
27%
0%

73

1%

1586
1986

18%
23%

279
344
56
105
29
142
220
466

3%
4%
1%
1%
0%
2%
3%
5%

306
170
82
270
4

4%
2%
1%
3%
0%

0
0%
67
1%
8742 100%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PUP w Łukowie
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W regionie puławskim, do którego należy powiat łukowski stopa bezrobocia wynosiła
13,6%. Można powiedzieć, że w gminie Serokomla stopa bezrobocia jest tożsama
w porównaniu do powiatu łukowskiego (12,7%).W latach poprzednich stopa bezrobocia
wynosiła 13,2% - 2012 r. i 11,8% - 2011 r. Z uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy
danych wynika, że na przestrzeni trzech lat (2011- 2013) liczba bezrobotnych utrzymuje się
na stałym poziomie między 213 a 242 osób, spośród których niewiele więcej jest kobiet (rok
2012: kobiety 141; mężczyźni – 101). Ponadto z informacji zebranych z Urzędu Gminy
wynika, że skuteczność stosowanych form aktywizacji na rynku pracy jest niska z uwagi na
faktyczny brak nowych miejsc pracy, jednak prowadzone są różnego rodzaju działania
zmierzające do zmniejszenia liczby bezrobotnych, głównie poprzez projekty PO KL
oraz programy PUP w Łukowie.

Tabela 14 Bezrobocie w 2012 r. wg danych GUS

Jednostka miary

2012

BEZROBOCIE
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
kobiety
osoba
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
ogółem
%
mężczyźni
%
kobiety
%
PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
Pracujący wg płci
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
kobiety
osoba

242
101
141
9,7
7,5
12,3

229
68
161

Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl

W roku 2012 na terenie gminy Serokomla było zarejestrowanych 169 podmiotów
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, spośród których 10 należało do sektora
publicznego, a 159 do sektora prywatnego. W ramach wszystkich przedsiębiorstw 59%
wykonuje

pozostałą

działalność

gospodarczą,

36%

działa

w

ramach

przemysłu

i budownictwa, a 5% to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Najwięcej jest
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mikroprzedsiębiorstw 98%, pozostałe to firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (1%)
oraz od 50 do 249 pracowników (1%). Dane prezentuje wykres 14.
Wykres 14. Przedsiębiorstwa z terenu gminy Serokomla. Podział według sektora (2012 r.)

rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo; 5%
pozostała
działalnośd; 59%

przemysł i
budownictwo;
36%

Źródło: www.stat.gov.pl

W ramach sektora publicznego spośród 10 podmiotów 8 należy do państwowych
i samorządowych jednostek prawa budżetowego. Z kolei sektor prywatny to przede
wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,8%; 146 jedn.), reszta to
spółki handlowe (0,6%; 1 jedn.), spółdzielnie (1,3%; 2 jedn.) oraz stowarzyszenia
i organizacje społeczne (3,1%; 5 jedn.) Wykres 15 przedstawia firmy z sektora prywatnego.
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Wykres 15. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (sektor prywatny)

spółki
handlowe
1%

spółdzielnie
1%

stowarzyszenia
i organizacje
społeczne
3%

osoby fizyczne
prowadzące
działalnośd
gospodarczą
95%

Źródło: www.stat.gov.pl

Odnosząc się do wskaźników podmiotów gospodarki narodowej należy stwierdzić, że
na 10 tys. ludności z terenu gminy Serokomla przypadają 404 firmy. Na 10 tys. ludności w
roku 2012 powstało więcej firm (50) niż zostało wyrejestrowanych (17). Na 100 osób w
wieku produkcyjnym 5,8 osób prowadzi działalność gospodarczą. Z kolei na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym przypada 12 nowozarejestrowanych przedsiębiorstw. Odnosząc się do
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych można powiedzieć, że na 10 tys.
mieszkańców przypada 12 tego typu instytucji. Dokładne dane prezentuje tabela 15.
Tabela 15 Podmioty gospodarki narodowej - wskaźniki

Jednostka
miary
jed.gosp.

Wartość
wskaźnika
404

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. Ludności

jed.gosp.

50

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

17

Kategoria
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 5 Ludności

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym

5

jed.gosp.

5,8

Wskaźnik 10 tys. ludności jest wskaźnikiem stosowanym w celach statystycznych
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fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. Mieszkańców

jed.gosp.

12

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

jed.gosp.

84

Źródło www.stat.gov.pl

W roku 2012 na terenie gminy Serokomla powstało 21 firm, spośród których 20 to
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Odnosząc się do wyrejestrowanych firm
można powiedzieć, że liczba wyrejestrowanych podmiotów działalności gospodarczej w roku
2012 wynosiła 7, spośród których wszystkie to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Największy wzrost można odnotować w zakresie budownictwa oraz handlu
hurtowego i detalicznego, jak również w zakresie naprawy pojazdów samochodowych.
W tych sektorach dochodzi także do największych rotacji.

Tabela 16 Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w 2012 r.

Kategoria
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Razem

Zarejestrowane

Wyrejestrowane

N

N

%
2
1
6
5

10%
5%
29%
24%

1
1
1
1
1
2

5%
5%
5%
5%
5%
10%

21

100%

%

4
3

0%
0%
57%
43%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7

100%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie www.stat.gov.pl

W ciągu ostatnich 3 lat w gminie Serokomla można odnotować wzrost liczby
bezrobotnych. Bezrobocie dotyka głównie osoby wchodzące na rynek pracy. W roku 2013 w
kategorii wiekowej 18-24 było zarejestrowanych 37% bezrobotnych, w tym 47 kobiet i 42
mężczyzn; w kategorii wiekowej 25-34 było zarejestrowanych 37% bezrobotnych, w tym 55
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kobiet i 40 mężczyzn. Dokładne dane ze względu na kategorię wiekową oraz płeć przedstawia
tabela 17.
Tabela 17. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz kategorię wiekową. (dane w liczbach)

Kategorie

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
48
48
47
41
46
42
89
94
89
57
61
55
30
2
40
87
63
95
9
19
19
5
8
16
14
27
35
2
4
4
8
20
11
10
24
15
5
6
4
5
8
2
10
14
6
2
0
0
0
4
3
2
4
3
123 138 129
89
88 114 212 226 243

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
Razem

Wykres 16. Bezrobotni w kategoriach wiekowych. (dane w %)

60-64

18-24
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25-34

2011
2012
2013

55-59

35-44

45-54
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Odnosząc się do liczby bezrobotnych ze względu na wykształcenie można powiedzieć,
że najczęściej wśród bezrobotnych można spotkać osoby z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym (23%), zasadniczym zawodowym (26%) oraz gimnazjalnym i niższym
(20%). Dokładne dane prezentuje wykres 17 i tabela 18.
Wykres 17. Bezrobotni ze względu na wykształcenie. (dane w %)

Wyższe
30%
25%
20%
15%
gimnazjalne i
poniżej

policealne i śr.
zawod.

10%
5%

2011
2012

0%

2013

zasadnicze
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

Tabela 18. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz wykształcenie. (dane w liczbach)

Kategorie
Wyższe
policealne i śr. zawod.
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej
Razem

Kobiety

Mężczyźni

2011
13%
20%

2012
17%
17%

2013
14%
20%

2011
7%
18%

2012
7%
15%

2013
17%
16%

30%

24%

27%

20%

23%

18%

24%
13%
100%

29%
13%
100%

25%
14%
100%

33%
22%
100%

28%
27%
100%

24%
25%
100%
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1. Rozwój ekonomiczny i dostępność miejsc pracy wyniki ankiet i
wywiadów pogłębionych
W tym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące ogólnie ujętego
rozwoju ekonomicznego, na który składają się problemy z dostępnością do podstawowych
usług handlu dla mieszkańców gminy i połączeń komunikacyjnych z najbliższymi
miejscowościami. Analizie został poddany również poziom zadowolenia z dostępu do
Internetu. Zapytano respondentów o potrzebę utworzenia punktu informacyjnego w gminie
oferującego usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
1.1. Dostęp do podstawowych usług handlu
Poziom zadowolenia mieszkańców gminy Serokomla z dostępu do podstawowych
usług handlu przedstawia poniższy wykres.
Wykres 18. Dostęp do podstawowych usług i handlu

16%

Zdecydowanie
niezadowolony/a

6%
18%

Raczej niezadowolony/a
6%

54%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
Raczej zadowolony
Zdecydowanie zadowolony
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Jak wynika z zebranych danych 16% biorących udział w badaniu deklaruje
zdecydowane zadowolenie, a 54% ankietowanych zadowolenie z dostępności do
podstawowych usług i handlu na terenie gminy Serokomla. Łącznie daje to wysoki odsetek
70% osób zadowolonych z dostępu do podstawowych usług i handlu w gminie. Tylko 6%
ankietowanych wyraża zdecydowane niezadowolenie z dostępu do podstawowych usług i
handlu, natomiast 18% ankietowanych zadeklarowało umiarkowane zadowolenie.
Z wywiadów pogłębionych dowiadujemy się, że w miejscowości gminnej istnieją
prywatne sklepy, których właściciele dbają o zaopatrzenie. Natomiast w miejscowościach
wiejskich obecne są tak zwane sklepy objazdowe. Niektórzy mieszkańcy gminy Serokomla
twierdzą, że wszystko można kupić na miejscu, nie trzeba jechać do Łukowa, „Myślę, że
dostęp jest bardzo dobry, bo wszystko, co jest w codziennym życiu potrzebne jest tutaj na
miejscu.” Jednak inni uważają, że jest to gmina typowo wiejska i brak na jej terenie
przedsiębiorstw i usług. „ Jeśli chodzi o usługi, to nie jesteśmy zaspokojeni. Nie ma szewca,
krawcowa powiedzmy jakaś tam jest. Jeśli chodzi o handel to raczej wszystko jest, ale nie ma
sklepu obuwniczego chociażby”. „Może za mało jest tych usług. Przydałyby się usługi
szewskie. Niektóre usługi są w promieniu 10 kilometrów, na przykład usługi metalowe,
wykonywanie bram, balustrad. No fakt, że u nas też taki człowiek jest. W każdym razie w
promieniu 10 kilometrów, lub 30 do Łukowa, już wszystko jest.”
1.2. Połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami
Poziom zadowolenia z połączeń komunikacyjnych z innymi miejscowościami
przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 19. Poziom zadowolenia z połączeń komunikacyjnych.

12%

Zdecydowanie
niezadowolony/a

16%

Raczej niezadowolony/a
24%

32%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
Raczej zadowolony

16%

Zdecydowanie zadowolony

Jak widać na powyższym wykresie 32% pytanych mieszkańców gminy jest
zadowolonych

z

połączeń

komunikacyjnych

z

innymi

miejscowościami,

a

12%

ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych. Natomiast 16% ankietowanych wyraża
zdecydowane niezadowolenie i 24% badanych, umiarkowane. 16% osób biorących udział w
badaniu nie wyraziło swojego zdania.
Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się o dobrej komunikacji z Łukowem,
Kockiem, Lublinem – „No jest busów dużo. Autobusów jest mniej, ale busów jest dużo. Do
Łukowa, do Lublina, do Kocka, z Adamowem może troszkę gorsze jest połączenie, ale jest
wystarczająco”.

Natomiast

można

zauważyć

niewystarczającą

ilość

połączeń

komunikacyjnych z mniejszymi miejscowościami gminy Serokomla. Od września 2012r.
w ramach publicznego transportu zbiorowego do każdej wsi dojeżdżają autobusy, dowożące
dzieci do szkół, z których mogą również korzystać inni mieszkańcy. Dla przedsiębiorstw
komunikacyjnych z terenu powiatu łukowskiego utrzymywanie połączeń do wszystkich
małych wsi w gminie jest nie opłacalne z uwagi na zbyt małą ilość osób, które potrzebują
codziennego podróżowania.
1.3. Dostęp do Internetu
Poziom zadowolenia z dostępu do Internetu przedstawia wykres 20.
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Wykres 20. Poziom zadowolenia z dostępu do Internetu.
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Raczej zadowolony
Zdecydowanie
zadowolony

Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani mieszkańcy deklarują wysoki stopień
zadowolenia z dostępu do Internetu - 54%, zdecydowanie zadowolonych jest 16%. Natomiast
18% ankietowanych wyraża niezadowolenie z dostępu do Internetu.
Z wywiadów pogłębionych wnioskować można, że dostęp do Internetu jest na całym
obszarze gminy Serokomla. Wykorzystano tu różnego rodzaju rozwiązania. „No w tej chwili,
to myślę, że jest dostępny wszędzie. Bo jak nie z sieci telefonicznych, to jest radiowy. Myślę, że
jest wszędzie.”
Dostęp do Internetu mieszkańcy mają zapewniony w bibliotece gminnej i
w szkołach. W trakcie wywiadu jedna osoba zwróciła uwagę na fakt, iż gmina stara się, aby
Internet był darmowy czy też refundowany w celu zmniejszenia nierówności społecznych.
Jednakże należy mieć na uwadze, że taka możliwość istnieje jedynie w ramach
współfinansowania ze środków UE, które obejmuje tylko osoby podlegające wykluczeniu
cyfrowemu.

Strona 41 z 67

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.4. Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi
doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
Zapytano respondentów o potrzebę utworzenia punktu informacyjnego w gminie
oferującego usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Wyniki przedstawia
poniższy wykres.
Wykres 21. Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa zawodowego i
pośrednictwa pracy.

17%
8%
Mało ważne
Średnio ważne
75%

Bardzo ważne

Dla respondentów utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi
doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy jest bardzo ważne, gdyż opowiedziało się za
nim aż 75% ankietowanych. Dla 17% taki punkt wydał się mało ważny, a dla 8% średnio
ważny.
Wywiad pogłębiony nie przewidywał pytania o utworzenie punktu informacyjnego w
gminie oferującego usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
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VIII. Edukacja i kultura
Na terenie gminy znajdują się 2 szkoły podstawowe prowadzone przez jednostkę
samorządu terytorialnego, do których w 2012 roku uczęszczało 288 uczniów (148 mężczyzn,
140 kobiet). Na terenie gminy znajduje się także jedno gimnazjum z 136 uczniami (58
mężczyzn, 78 kobiet).
Tabela 19 Szkolnictwo podstawowe wg danych GUS w 2012

Jednostka miary
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkoły podstawowe ogółem
ogółem
pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach
uczniowie
absolwenci

ob.
pom.
osoba
osoba

2012

2
22
18,00
288
56

Źródło: dane GUS
Tabela 20 Szkolnictwo gimnazjalne wg danych GUS 2012

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Gimnazja ogółem
ogółem
pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach
uczniowie
absolwenci

ob.
pom.
osoba
osoba

1
10
6,00
136
43

Źródło: dane GUS

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w roku 2012 wynosił
108,27%, z kolei dla gimnazjów 87,18%.
Tabela 21 Skolaryzacja wskaźniki 2012

SKOLARYZACJA
Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne)
współczynnik skolaryzacji brutto
szkoły podstawowe
gimnazja
współczynnik skolaryzacji netto
szkoły podstawowe
gimnazja

%
%

108,27
87,18

%
%

99,25
84,62

Źródło: dane GUS
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Z zebranych w Urzędzie Gminy Serokomla danych statystycznych dotyczących
wyników testów gimnazjalnych można odnotować wyraźny wzrost wyniku testów
gimnazjalnych, których ogólny poziom w roku 2011 wynosił 40,6%, w roku 2012 - 51,6%, a
w roku 2013 - 54,5%. Jednocześnie warto zauważyć, że zmniejsza się wskaźnik uczniów z
niskimi wynikami egzaminu gimnazjalnego (2012 – 55,0%, 2013 – 40,4%).
Tabela 22 Wskaźnik komputeryzacji 2012

Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

%

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
%
uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

osoba

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

osoba

100,00
100,00

14,40
13,60

Źródło: dane GUS

Należy zauważyć, iż wskaźnik komputeryzacji szkół w gminie Serokomla wynosi
100%.
Na podstawie danych GUS z roku 2012 w szkołach podstawowych pracowało, w
przeliczeniu na pełne etaty 23,4 a w gimnazjach 9,62 osoby.

Tabela 23 Nauczyciele w przeliczeniu na etaty 2012 r.

Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
etat
mężczyźni
etat
kobiety
etat

23,40
1,57
21,83

Źródło: dane GUS

Na terenie gminy znajduje się 1 przedszkole prowadzone przez jednostkę samorządu
terytorialnego, do którego w roku 2012 na 90 wolnych miejsc uczęszczało 86 dzieci.

1. Edukacja i kultura wyniki ankiet i wywiadów pogłębionych
W tej części raportu znajdują się dane odnoszące się do poziomu zadowolenia z
jakości edukacji szkolnej i dostępu do przedszkola. Zapytani respondenci odpowiadali
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również na pytanie: „Które z wymienionych problemów społecznych w obszarze edukacji
uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy? oraz „Które z wymienionych
problemów społecznych w obszarze sportu i kultury uważa Pani/Pan za najważniejsze na
terenie naszej gminy?”
1.1. Poziom zadowolenia z jakości edukacji szkolnej
Poziom zadowolenia z jakości edukacji szkolnej przedstawia wykres 22.
Wykres 22. Poziom zadowolenia z jakości edukacji szkolnej.

10%

Zdecydowanie
niezadowolony/a

10%

Raczej niezadowolony/a
24%

34%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
22%

Raczej zadowolony
Zdecydowanie
zadowolony

44% ankietowanych mieszkańców jest raczej zadowolonych z poziomu edukacji
szkolnej, 34% deklaruje umiarkowane zadowolenie, 10% wyraża zdecydowane zadowolenie.
Niezadowolenie z jakości edukacji szkolenej wyraziło 34% ankietowanych.
W wywiadach pogłębinych czytamy, że poziom zadowolenia z jakości edukacji
szkolnej nie jest pozytywny. Wyniki testów po szkole podstawowej i wyniki egzaminów
gimnazjalnych są poniżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. „Trudno mi ocenić jakość
edukacji szkolnej, wiem, że jest taki wymóg, że Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy wyniki
egzaminów, testów gimnazjalnych, no i nie jest z tym najlepiej. Wyniki były poniżej średniej
wojewódzkiej ostatnio. Ale wyniki nie zależą tylko od poziomu wykładów nauczycieli, od ich
pracy. Mogłoby być lepiej z tymi wynikami.
- A co według Pani składa się na te niskie wyniki?
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- Myślę, że składa się na to fakt, że jest zbyt mało środków na zajęcia pozaszkolne,
może gdyby było więcej środków unijnych na pracę z uczniami mniej zdolnymi, oddzielnie na
pracę z bardziej zdolnymi, byłoby inaczej. No i młodzież widzi, że nie ma pracy, nie ma więc
motywacji do nauki.”
Z wywiadów pogłębionych dowiadujemy się, iż kadra nauczycielska w gminie
posiada długi staż pracy, jest na wysokim poziomie merytorycznym i ciągle się doskonali.
Problem niskich wyników leży więc być może w niskiej motywacji uczniów do nauki.
„Wie Pan, ja zajmuję się dziećmi w wieku przedszkolnym i nauczaniu początkowym.
Także na tym etapie, to mogę powiedzieć, że dzieci są chętne, widać że chcą się uczyć.
Natomiast słyszę od nauczycieli, że ten drugi etap szkoły podstawowej, klasy 4-6, no i
gimnazjum, to brakuje już uczniom motywacji do nauki. Zwłaszcza w klasach 4-6, bo wiedzą,
że i tak pójdą tutaj do gimnazjum. Nie ma konkurencji. Czy napiszą dobrze ten egzamin czy
nie. Jedynie w gimnazjum niektórym zależy. Myślę, że kadra nauczycielska jest na wysokim
poziomie, nauczyciele są z dużymi stażami pracy, doskonalą się w ramach swoich
przedmiotów. Gdyby uczniowie chcieli, mieli motywację, wyniki byłyby lepsze. Bo nie są za
dobre w naszej szkole.”
1.2. Dostęp do przedszkola
Poziom zadowolenia z dostępu do przedszkola przedstawia poniższy wykres.
Wykres 23. Poziom zadowolenia z dostępu do przedszkola.
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Z powyższego wykresu wynika, że mieszkańcy są raczej zadowoleni z dostępu do
przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę - 40% mieszkańców. Dosyć duży
odsetek mieszkańców, bo aż 14% jest zdecydowanie zadowolona z przedszkola, a tylko 6%
ankietowanych wyraża zdecydowane niezadowolenie.
Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się, że przedszkole na terenie gminy jest tylko
jedno, jednakże władze gminy rozmyślają utworzenie punktu przedszkolnego w miejscowości
Krzówka. Obecne przedszkole od przyszłego roku zostanie przeniesione do nowo
wybudowanego budynku, mieszczącego się w pobliżu istniejącego budynku. Oznacza to, iż
wzrośnie ilość miejsc w przedszkolu publicznym w Serokomli, które zagwarantują
wystarczającą ilość dla wszystkich chętnych.
1.3. Problemy społeczne w obszarze edukacji
Respondenci odpowiadali na pytanie „Które z wymienionych problemów społecznych
w obszarze edukacji uważa Pani / Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” Wyniki na
tak zadane pytanie znajdują się na wykresie poniżej.
Wykres 24. Które z wymienionych problemów społecznych w obszarze edukacji uważa Pani/Pana za
najważniejsze na terenie naszej gminy?

0%
30%

16%

54%

Brak placówek
wychowania
przedszkolnego
Brak wykorzystania bazy
szkolnej w czasie wolnym
od nauki
Niedostateczne wsparcie
psychologiczne lub
pedagogiczne
Brak stołówek szkolnych

Jak wynika z powyższego wykresu 54% ankietowanych za problem w obszarze
edukacji uważa brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 30%
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objętych badaniem twierdzi, że problemem jest niedostateczne wsparcie psychologiczne i
pedagogiczne, natomiast 16% badanych wskazuje na brak placówek przedszkolnych.
1.4. Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu
Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu przedstawia poniższy wykres 25.
Wykres 25. Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu.
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Z wykresu wynika, że 17% badanych wskazuje na nie wykorzystany potencjał
uzdolnionej i utalentowanej młodzieży w gminie. 21% ankietowanych uważa, że jest zbyt
mało imprez i wydarzeń kulturalnych. 12% z pytanych mieszkańców gminy Serokomla
deklaruje, że brak jest pozarządowych organizacji, które by inspirowały działalność
kulturalną i sportową. W opinii 17% ankietowanych nie w pełni wykorzystany jest potencjał
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historii i kultury regionu.

Tylko 14% objętych badaniem zaznaczyło że problemem

społecznym w obszarze kultury i sportu jest brak lokalnego ośrodka bądź klubu sportowego.
19% ankietowanych wskazało na brak świetlic wiejskich, jako na problem w dziedzinie
kultury i sportu.
Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się, że na terenie gminy działają organizacje
pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli, Ochotnicza Straż Pożarna w
Charlejowie, 2 Kluby sportowe oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla. Grupą
nieformalną jest Klub Seniora działający na zasadzie dobrowolnej oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Charlejowie. Jeden Klub Sportowy aktywizuje młodzież szkolną

drugi

dorosłych mieszkańców Gminy Serokomla. Pytani mieszkańcy wskazują na brak liderów w
zakresie aktywizowania organizacji kulturalno-sportowych. W jednym z wywiadów
wskazano na Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla. „Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy Serokomla – tu widzę większe zaangażowanie. To są ludzie widzący potrzeby, chcący
współpracować, jednak potrzebny byłby tutaj jakiś koordynator, a to są koszty. Jest osoba w
Urzędzie która ma obowiązek zajmowania się projektami, ale nie jest to tak. W każdym razie
jest mało organizacji, w stronę Lublina widzę, że jest tego bardzo dużo. Są gminy gdzie
prawie wszyscy mieszkańcy gdzieś tam należą. U nas to raczkuje. Jeśli jest współpraca to tych
liderów, osób zaangażowanych.”

VIII. Poziom aktywności obywatelskiej
Poziom aktywności obywatelskiej można mierzyć na wiele sposobów. Najbardziej
powszechnym, a jednocześnie najbardziej trafnym pomiarem jest zaangażowanie społeczne
i polityczne obywateli. Zaangażowanie polityczne można mierzyć poprzez udział w wyborach
czy różnego rodzaju akcjach społecznych organizowanych na terenie gminy (Stypułkowski,
2012). W roku 2012 na terenie gminy funkcjonowało 5 organizacji społecznych oraz Gminna
Biblioteka Publiczna z filią w Charlejowie z księgozbiorem liczącym łącznie 15440
woluminów. Jakkolwiek na jedną placówkę biblioteczną przypada 2093 mieszkańców, to w
przeliczeniu na 1000 osób można odnotować 158 czytelników bibliotek, gdzie jeden czytelnik
wypożyczył około 25,1 książek w ciągu roku. Szczegółowe dane przedstawia tabela 24.
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Tabela 24. Biblioteki - wskaźniki

Kategoria

Jednostka miary

ludność na 1 placówkę biblioteczną

osoba

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

wol.

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności

osoba

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

wol.

Wartość
2093
3689,4
158
25,1

Źródło www.stat.gov.pl

Spośród danych uzyskanych z Głównego Urzędy Statystycznego brak jest informacji
odnoszących się do działalności domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic. Chociaż na
terenie gminy funkcjonuje 5 stowarzyszeń i organizacji społecznych, to według danych
uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, że około 3% obywateli w ostatnim roku uczestniczyło
w konsultacjach nad lokalnymi projektami prawa i działań.
Odnosząc się do wskaźnika politycznego aktywności obywatelskiej należy stwierdzić,
że w wyborach samorządowych w 2010 roku wzięło udział około 50% uprawnionych do
głosowania.

1. Poziom aktywności obywatelskiej wyniki ankiet i wywiadów
pogłębionych
Ta część raportu zawiera informacje z przeprowadzonych ankiet i wywiadów
pogłębionych na terenie gminy. Poziom aktywności obywatelskiej badaliśmy, przez
wskazanie stopnia ważności w 20 wskazanych

kategoriach określających obszary życia

społecznego:
1.

Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa

zawodowego i pośrednictwa pracy
2.

Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych

3.

Dzienny dom pomocy społecznej

4.

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach

5.

Mieszkania chronione, lokale socjalne
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6.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych

7.

Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej

8.

Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

9.

Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

10.

Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy

11.

Założenie wolontariatu

12.

Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci

13.

Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog)

14.

Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i

dorosłych
15.

Stypendia dla dzieci z ubogich rodzinami

16.

Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i

przedszkolach
17.

Wydłużenie czasu otwarcia przedszkoli

18.

Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy

19.

Zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek

oświatowych
20.

Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

Dodatkowo zapytaliśmy ankietowanych o poziom zadowolenia z dostępu do
biblioteki i poziom zadowolenia z udziału mieszkańców w wydarzeniach gminnych i religijno
– patriotycznych.

1.1. Ważność obszarów życia społecznego
W kwestionariuszu ankiety badani zostali poproszeni o udzielenie pytań odnoszących
się do kwestii najważniejszych dotyczących ich miejsca zamieszkania. Ważność obszarów
życia społecznego dokładnie wskazuje wykres 26.
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Wykres 26 Proszę wskazać w jakim stopniu uważa Pani/Pan wskazane poniżej zadania za ważne (bądź
nieważne).

23,4

Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci
Zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych na
terenie placówek oświatowych

14,9

61,7

38,3

17,0

51,1

Poszerzenie oferty o oddział żłobkowy

11,1

38,3

Wydłużenie czasu otwarcia przedszkoli

44,7
37,8

12,8

48,9

Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki
medycznej w szkołach i przedszkolach

17,0 4,3

78,7

Stypendia dla dzieci z ubogich rodzinami

17,0 2,1

80,9

Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnieo dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog,
diabetolog, onkolog)
Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci

12,8 10,6

76,6

6,40

93,6
23,4

6,4

70,2

Założenie wolontariatu

34,0

21,3

44,7

Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy

34,0

19,1

46,8

Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie

17,0

Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

17,0

Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej
Usługi opiekuocze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych
Mieszkania chronione, lokale socjalne

14,9

53,2

15,2
72,3
21,7

44,7

28,9

50,0
8,5

34,0

17,0

54,3

12,8

28,3

Dzienny dom pomocy społecznej

Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego
usługi doradztwa zawodowego i ośrednictwa pracy

68,1

29,8

30,4

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach

Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych

14,9

46,8

14,9
8,9

8,0

51,1
62,2
75,0
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Jak wynika z wykresu dla ankietowanych mieszkańców gminy Serokomla
najważniejszą kwestią jest brak dostępu do lekarzy specjalistów, wskazuje na to ponad 93,6%
pytanych osób. Bardzo ważna jest również pomoc dla dzieci z ubogich rodzin (80,9%) oraz
pomoc psychologa terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Natomiast najmniej ważne dla ankietowanych jest poszerzenie oferty o oddział żłobkowy,
likwidacja barier architektonicznych, czy założenie wolontariatu.
Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się, że mieszkańcy rzeczywiście mogą mieć
problem z dostaniem się do lekarza specjalisty. Na terenie gminy przyjmuje tylko niewielka
ilość lekarzy specjalistów, po kilka godzin w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie. Gabinety
specjalistyczne znajdujące się na terenie Gminy Serokomla, to gabinety prywatne, które nie
mają podpisanej umowy z NFZ, co powoduje konieczność opłat za korzystanie z ich usług.
„Brakuje

nam specjalistów. Mamy pediatrę raz na tydzień, dwa razy w tygodniu, ginekologa

raz na dwa tygodnie. Mówi się o profilaktyce kobiet tyle przecież, to o czym tutaj mowa… Nie
wspominam już chociażby o okuliście czy innych specjalizacjach. Owszem, w ośrodku pracuje
kilka pielęgniarek, ale mają bardzo dużo pracy. Opieka jakaś jest też w szkole, ale uważam, że
to nadal jest mało”. Wydaje się, na podstawie wywiadów pogłębionych, iż zauważalny jest
również brak opieki całodobowej. „Nie mamy pomocy całodobowej tak, jak mają sąsiednie
gminy, nie mamy żadnych lekarzy specjalistów, a nawet na szczeblu powiatowym jest bardzo
duży problem z dostępem, bo są długie kolejki.”
Analizując te dane i opinie należy mieć na uwadze ogólnopolski stan opieki
zdrowotnej i bardzo niskie oceny na każdym szczeblu – czy to wojewódzkim, powiatowym
czy gminnym.
1.2. Dostęp do gminnej biblioteki
Poziom zadowolenia mieszkańców z dostępu do gminnej biblioteki przedstawia
wykres 27.
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Wykres 27 Dostęp do gminnej biblioteki
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84% ankietowanych jest zadowolonych z dostępu do biblioteki, w tym 32%
zdecydowanie zadowolonych. Tylko 8% badanych wskazało, że są niezadowoleni z dostępu
do biblioteki.
Z pogłębionego wywiadu dowiadujemy się, że dostęp do biblioteki zapewniony jest
w Serokomli, oraz w filii w Charlejowie. Potrzeby wskazują na utworzenie filii w Krzówce,
gdyż w tej miejscowości jest szkoła. Do niektórych miejscowości dowozi się książki, w celu
zwiększenia ich asortymentu, np. z Charlejowa do Krzówki. W najbliższym czasie na bazie
biblioteki powstanie Gminny Ośrodek Kultury.
1.3. Udział mieszkańców w uroczystościach gminnych i religijno–
patriotycznych
Udział mieszkańców w uroczystościach gminnych i religijno – patriotycznych
przedstawiają dwa poniższe wykresy nr 28 i 29.
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Wykres 28. Udział mieszkańców w wydarzeniach gminnych.
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Wykres 29. Udział mieszkańców w wydarzeniach religijno-patriotycznych.
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Jak wynika z powyższych wykresów większym zadowoleniem wśród pytanych
mieszkańców gminy Serokomla cieszą się wydarzenia religijno-patriotyczne (38%),

niż

gminne (28%). W obu przypadkach występuje podobna grupa mieszkańców, która wykazuje
brak zainteresowania uroczystościami. W sumie 38% ankietowanych jest niezadowolonych
z udziału w uroczystościach gminnych, a 30% w uroczystościach religijno-patriotycznych.
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Z wywiadów pogłębionych dowiadujemy się że udział mieszkańców w wydarzeniach
gminnych ogranicza się tylko do uroczystości związanych ze świętami narodowymi 11
Listopada i 3 Maja. Gmina wspólnie z mieszkańcami organizuje obchody rocznicy ostatniej
bitwy „ Kampanii wrześniowej”. Mieszkańcy lepiej oceniają święta religijno-patriotyczne, co
podyktowane jest religijnością i przywiązaniem do tradycji.

IX. Zdrowie publiczne
Gmina Serokomla nie dysponuje danymi odnoszącymi się do średniej oczekiwanej
długości życia. Na terenie gminy funkcjonuje 1 przychodnia - Ośrodek Zdrowia podległy
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie, w której w roku 2012 udzielono łącznie 9395
porad. Z tego wynika, że statystyczny mieszkaniec gminy korzystał niewiele więcej niż 2 razy
z konsultacji lekarskiej. Na terenie gminy znajdują się także 2 punkty apteczne.
Tabela 25 Opieka zdrowotna 2011, 2012 rok

Jednostka miary
2011
2012
PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (STAN W DNIU 31 XII)
Przychodnie
ogółem
ob.
1
1
publiczne
ob.
1
praktyki lekarskie na wsi
ob.
1
1
placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys.
ob.
ludności
2
2
Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu
przychodnie ogółem
ob.
1
1
Podstawowa opieka zdrowotna - porady
porady ogółem
ogółem
jd
10221
9395
przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu
jd
10221
9395
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie
porady lekarskie ogółem
ogółem
jd
9395
APTEKI I PUNKTY APTECZNE
Punkty apteczne
punkty apteczne
ob.
2
2
Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl
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1. Zdrowie publiczne wyniki ankiet i wywiadów pogłębionych
Ta część raportu zawiera opinie mieszkańców odnoszące się do poziomu zadowolenia
z opieki zdrowotnej w gminie, jak i również odpowiedź na zadane pytanie „Które z
wymienionych problemów społecznych w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie naszej gminy?”
1.1. Poziom zadowolenia z opieki zdrowotnej
Wyniki problemów w obszarze opieki zdrowotnej w gminie Serokomla przedstawia
poniższy wykres.
Wykres 30. Poziom zadowolenia z opieki zdrowotnej.

14%

Zdecydowanie
niezadowolony/a
18%

Raczej niezadowolony/a

20%
30%
18%

Ani zadowolony/a ani
niezadowolony/a
Raczej zadowolony
Zdecydowanie
zadowolony

Jak wynika z powyższego zestawienia w sumie 48% badanych jest niezadowolona z
poziomu opieki zdrowotnej w gminie Serokomla ( w tym 18% zdecydowanie
niezadowolona), 32% objętych badaniem jest zadowolona.
1.2. Problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej
Które z wymienionych w ankiecie problemów społecznych w obszarze opieki
zdrowotnej uważają mieszkańcy Gminy Serokomla za najważniejsze przedstawia wykres 31.
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Wykres 31. Problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej.

Długi okres oczekiwania na
usługi medyczne

Mała liczba lekarzy
specjalistów

1%
6%
34%

23%

Mała liczba specjalistycznych
gabinetów

36%
Ograniczona liczba wizyt
domowych lekarza u osób
przewlekle chorych i
niepełnosprawnych
Inne

Jak wynika z powyższego zestawienia, za największy problem w obszarze ochrony
zdrowia ankietowani mieszkańcy gminy Serokomla uznali małą liczbę lekarzy specjalistów
(36%). 34% ankietowanych uważa, że problemem w obszarze opieki zdrowotnej jest zbyt
długi okres oczekiwania na wszelkie usługi medyczne. Na małą liczbę specjalistycznych
gabinetów zwraca uwagę 23% pytanych.

X. Jakość środowiska naturalnego
Na 7.733 ha powierzchni gminy Serokomla 1.164,5 ha zajmują lasy (lesistość 15,1%).
Jakkolwiek Gmina nie dysponuje informacją o stanie czystości wód i powietrza, to można
powiedzieć, że Gmina Serokomla leży na obszarze czystym w stosunku do województwa
lubelskiego. Emisja dwutlenku siarki w tym rejonie waha się w granicach 501-1000 Mega
Ton na rok, dwutlenku azotu 121-200 Mega Ton na rok, pyłu 251-400 Mega Ton na rok i jest
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stosunkowo

niska

w

porównaniu

z

regionem

lubelsko-puławskim

i chełmsko

-

krasnostawskim.
Na terenie gminy Serokomla funkcjonuje jedna biologiczna - mechaniczna
oczyszczalnia ścieków, która docelowo będzie obsługiwała 2.000 mieszkańców. W roku 2012
zostało wytworzonych 40,18 ton odpadów komunalnych, z których 27 ton stanowią odpady
zebrane z 898 gospodarstw domowych. Średnio jeden mieszkaniec wytworzył 6,2 kg
odpadów komunalnych. Warto dodać, że w gminie Serokomla w roku 2013 38% odpadów
zostało poddanych recyklingowi. Odnosząc się do wykorzystania alternatywnych źródeł
energii należy wspomnieć, że na terenie gminy znajdują się cztery kolektory słoneczne.
W roku 2013 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wynosiło 3%. Warto dodać, że w
2010 r., w stosunku do 2009 r. zmniejszyła się łączna masa zebranych odpadów
komunalnych, jednak w rok później odnotowano zwiększenie masy zebranych odpadów
komunalnych.
Wykres 32. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku

Źródło www.stat.gov.pl

XI. Nierówności społeczne

Podczas zbierania materiału badawczego nie napotkano na opis sytuacji kobiet
i mężczyzn w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności, o różnym pochodzeniu
etnicznym, wyznaniu, pochodzeniu narodowościowych, orientacji seksualnej i statusie
społeczno-ekonomicznym w lokalnej społeczności. Dlatego też nie była możliwa do
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wykonania diagnoza zaobserwowanych nierówności w poziomie i jakości życia odnosząca się
m.in. do sposobu funkcjonowania instytucji publicznych, niedostosowania usług publicznych
do potrzeb różnorodnych grup, zjawiska dyskryminacji i nierównego udziału w procesach
podejmowania decyzji, jak również diagnoza specyficznych potrzeb wynikających
z nierównego położenia konkretnych grup społecznych.

1. Nierówności społeczne wyniki ankiet.
W tym miejscu zajmiemy się problemem nierówności społecznych odnoszącym się do
osób w podeszłym wieku i ich najważniejszymi problemami oraz problemami społecznymi
dzieci i młodzieży.
1.1. Problemy społeczne osób w podeszłym wieku
Wyniki ankiet z pytania: „ Które z wymienionych problemów społecznych osób w
podeszłym wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” przedstawia
poniższy wykres 33.
Wykres 33. Które z wymienionych problemów społecznych osób w podeszłym wieku uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie naszej gminy?

Izolacja społeczna,
samotnośd

13%
36%

Izolacja rodzinna i
sąsiedzka, odrzucenie

19%
Niepełnosprawnośd
15%

17%
Brak rozwiązao ze strony
władz
Brak zorganizowanych
form wspólnego
spędzania czasu
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Jak wynika z powyższych danych, 36% ankietowanych za największy problem
społeczny osób w podeszłym wieku zamieszkujących gminę Serokomla uważa izolację
społeczną i samotność. 17% pytanych wskazało na izolację rodzinną i sąsiedzką oraz na
odrzucenie, natomiast 15% badanych mieszkańców gminy twierdzi, że problemem osób w
podeszłym wieku jest niepełnosprawność. 13% ankietowanych wskazuje na

brak

zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu.
1.2. Problemy społeczne dzieci i młodzieży
Wyniki ankiet z pytania „ Które z wymienionych problemów społecznych dzieci i
młodzieży uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” przedstawia poniższy
wykres.
Wykres 34. Które z wymienionych problemów społecznych dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za
najważniejsze na terenie naszej gminy?

Brak pozytywnych wzorców
i autorytetów
19%

32%

2%

Przemoc ze strony
rodziców
Aklohol i papierosy

14%

26%

Narkotyki

7%
Chuligaostwo
Brak zorganizowanych form
spędzania wolnego czasu

Z ankiet wynika, że w opinii 26% ankietowanych największym problemem
najmłodszych mieszkańców gminy są alkohol i papierosy, 14% twierdzi, że chuligaństwo, a
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32% badanych wskazało, że brak form organizowania czasu dla młodszego pokolenia, to
również bardzo ważny problem społeczny. 19% ankietowanych uważa za problem społeczny
dzieci i młodzieży w gminie Serokomla brak wzorców i autorytetów, 7% pytanych zwraca
uwagę na dostęp dzieci i młodzieży do narkotyków. Tylko 2% ankietowanych wskazuje na
przemoc ze strony rodziców, jako na problem dotykający najmłodsze pokolenie mieszkańców
gminy Serokomla.

Wnioski
1. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z warunków mieszkaniowych na terenie gminy.
2. Mieszkańcy są niezadowoleni z poziomu pomocy społecznej w gminie Serokomla
lecz nie wskazano z jakie powodu – czy z powodu obsługi przez pracowników czy z
powodu zbyt niskich świadczeń, które wynikają z ustawy i są poza obszarem wpływu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Mieszkańcy są zadowoleni z dostępu do podstawowych usług i handlu
4. Mieszkańcy są niezadowoleni ze stanu lokalnych dróg.
5. Mieszkańcy chcieliby, aby była większa liczba połączeń komunikacyjnych z
mniejszymi miejscowościami pomimo, iż takie połączenia istnieją.
6. Mieszkańcy są zadowoleni z dostępu do Internetu.
7. Mieszkańcy uważają że powinien powstać punkt informacyjny na terenie gminy.
8. Mieszkańcy są zadowoleni z jakości edukacji szkolnej.
9. Mieszkańcy są zadowoleni z dostępu do przedszkola.
10. Brak wykorzystania bazy szkolonej w czasie wolnym od nauki to największy problem
społeczny w obszarze edukacji.
11. Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych to największy problem społeczny w
obszarze kultury i sportu.
12. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów to najważniejszy problem w obszarze
życia społecznego.
13. Mieszkańcy są zadowoleni z dostępu do biblioteki.
14. Mieszkańcy są niezadowoleni z opieki zdrowotnej.
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15. Mała liczba lekarzy specjalistów to najważniejszy problem w obszarze opieki
zdrowotnej.
16. Izolacja społeczna i samotność to największy problem osób w podeszłym wieku.
17. Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu oraz alkohol i papierosy to
największy problem dzieci i młodzieży.
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