
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGII 

Cel strategiczny 1: Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej polityki społecznej w Gminie Czarnków 
 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

Cel operacyjny 1.1: Rozwój partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego na rzecz programowania i wdrażania gminnej polityki społecznej 

1) Poszerzanie partnerstwa 

o nowe podmioty 

funkcjonujące na terenie 

gminy 

Liczba nowych podmiotów, 

które przystąpiły do 

partnerstwa 

Powyżej 10 Umowa partnerska  

2) Zwiększenie udziału 

lokalnych 

przedsiębiorców w 

pracach partnerstwa 

Liczba lokalnych 

przedsiębiorców 

angażujących się w prace 

partnerstwa 

Powyżej 8 Roczne sprawozdania z 

pracy partnerstwa 

 

3) Opracowanie i 

wdrożenie zasad 

organizacyjnych 

partnerstwa 

Liczba opracowanych i 

wdrożonych zasad 

organizacyjnych partnerstwa 

1 Dokument „Zasady 

organizacyjne partnerstwa 

lokalnego w Gminie 

Czarnków” 

 

4) Organizowanie 

regularnych spotkań 

partnerstwa 

Liczba spotkań partnerstwa 

w ciągu roku 

kalendarzowego 

Powyżej 6 Roczne sprawozdania z 

pracy partnerstwa 

 

5) Poszukiwanie 

zewnętrznego 

finansowania na 

realizację partnerskich 

projektów 

Liczba partnerskich 

projektów 

współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych 

1 na dwa lata Roczne sprawozdania z 

pracy partnerstwa 

 

Cel operacyjny 1.2: Oparcie gminnej polityki społecznej o rzetelną i systematyczną diagnozę lokalną 

1) Opracowanie 

metodologii diagnozy 

społecznej w gminie 

Liczba opracowanych 

metodologii diagnozy 

społecznej w gminie 

1 Dokument „Metodologia 

diagnozy społecznej w 

gminie” 

 

2) Powołanie i 

przeszkolenie zespołu 

do systematycznej 

realizacji diagnozy 

Liczba zespołów do 

systematycznej realizacji 

diagnozy społecznej w 

gminie 

1 Zarządzenie wójta  



społecznej w gminie 

3) Przeprowadzanie co 

dwa lata diagnozy 

społecznej w gminie 

Liczba przeprowadzonych 

diagnoz społecznych w 

okresie objętym Strategią 

(2014-2020) 

3 Raporty z diagnozy 

społecznej 

 

4) Włączanie mieszkańców 

w proces diagnozowania 

sytuacji społecznej w 

gminie:  

- organizowanie 

warsztatów,  

- przeprowadzanie 

ankiet i realizacja 

wywiadów, 

- konsultowanie raportu 

z diagnozy społecznej 

Liczba mieszkańców, którzy 

wzięli udział w warsztatach, 

badaniu ankietowym i 

kwestionariuszowym, 

konsultacjach 

100 przy każdej diagnozie Raport z diagnozy społecznej  

Cel operacyjny 1.3: Wdrożenie w ramach gminnej polityki społecznej zarządzania strategicznego 

1) Powołanie Gminnej 

Rady Polityki 

Społecznej 

Liczba powołanych GRPS 1 Zarządzenie wójta/uchwała 

rady gminy? 

 

2) Opracowanie procedur i 

harmonogramu cyklu 

programowania polityki 

społecznej 

Liczba opracowanych 

procedur i harmonogramów 

1 Dokument „procedury i 

harmonogram cyklu 

programowania polityki 

społecznej w Gminie 

Czarnków” 

 

3) Opracowanie i 

aktualizacja gminnych 

programów polityki 

społecznej w 

dziedzinach m.in. 

edukacji, kultury, rynku 

pracy,  

przedsiębiorczości, 

przyciągania inwestycji, 

aktywności 

Liczba opracowanych 

programów polityki 

społecznej 

 Opracowane programy 

polityki społecznej 

 



 

 

 

Cel strategiczny 2: Podniesienie poziomu edukacji i integracji w Gminie Czarnków 
 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

 

Cel operacyjny 2.1: Podniesienie poziomu kształcenia i wszechstronności edukacji 

 

1) Podniesienie jakości 

zajęć szkolnych: 

 doskonalenie kadr 

nauczycielskich i 

pedagogów 

szkolnych 

 wyposażenie 

klasopracowni w 

nowe pomoce 

naukowe poprzez 

udział w projektach 

edukacyjnych 

 wewnątrzszkolny 

monitoring i 

Poziom efektywności 

nauczania mierzony 

wskaźnikiem EWD z 

wykorzystaniem kalkulatora 

EWD (http://ewd.edu.pl) 

 

Ponadprzeciętna 

efektywność nauczania 

mierzona wskaźnikiem EWD 

Raporty dyrektorów szkół z 

przeprowadzonego 

wewnętrznego mierzenia 

jakości 

 

obywatelskiej, zdrowia i 

bezpieczeństwa 

4) Aktualizacja co 2 lata 

Gminnej Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych z 

zastosowaniem metody 

partycypacyjnej 

Liczba przeprowadzonych 

aktualizacji Strategii w 

okresie 2014-2020 

2 Sprawozdania z procesu 

aktualizacji Strategii 

 

http://ewd.edu.pl/


ewaluacja poziomu 

zajęć szkolnych 

2) Zwiększenie motywacji 

uczniów do nauki: 

 podniesienie 

atrakcyjności zajęć 

lekcyjnych (autorskie 

programy 

nauczania), 

 docenianie osiągnięć 

uczniów 

 zmniejszenie 

obciążenia uczniów 

w czasie wolnym od 

lekcji 

% uczniów dobrze 

oceniających szkołę w 

stosunku do ogółu uczniów 

danej szkoły 

Ponad 60% Badanie ankietowe opinii 

uczniów 

 

3) Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i 

młodzieży, m.in. 

poprzez zwiększenie 

dostępności zajęć 

wyrównawczych, 

udzielanie pomocy w 

nauce (np. przez 

wolontariuszy) 

% uczniów uczęszczających 

na zajęcia wyrównawcze w 

stosunku do wszystkich 

uczniów potrzebujących 

zajęć wyrównawczych 

100% Sprawozdania szkół  

4) Rozbudowa oferty zajęć 

pozalekcyjnych 
 Liczba zajęć 

pozalekcyjnych w 

poszczególnych 

szkołach 

 % uczniów 

korzystających z zajęć 

pozalekcyjnych w 

stosunku do ogółu 

uczniów w danej szkole 

 Do ustalenia w 

programach 

operacyjnych 

 

 Powyżej 60% 

Sprawozdania szkół  

5) Edukacja i wychowanie 

obywatelskie, 

Liczba projektów 

realizowanych we 

1 rocznie Sprawozdania szkół  



nawiązanie współpracy 

z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 

współpracy z CEO 

6) Udział przedstawicieli 

rady gminy, sołectw, 

władz samorządowych, 

organizacji 

obywatelskich w 

zajęciach szkolnych 

Liczba zajęć szkolnych z 

udziałem w/w 

przedstawicieli 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

7) Wzmocnienie pozycji 

samorządów 

uczniowskich w szkole i 

zwiększenie ich 

aktywności  

% uczniów w szkole dobrze 

oceniających aktywność 

samorządu uczniowskiego 

Powyżej 65% w szkołach 

podstawowych 

Powyżej 55% w gimnazjach 

Badanie ankietowe opinii 

uczniów 

 

8) Włączenie rodziców w 

życie szkoły, 

zacieśnienie współpracy 

z domem rodzinnym, 

m.in. powołanie rad 

szkolnych 

% rodziców uczniów dobrze 

oceniających współpracę ze 

szkołą 

Powyżej 60% Badanie ankietowe opinii 

rodziców uczniów 

 

9) Wspieranie rodziców 

dzieci dotkniętych 

różnymi dysfunkcjami 

% rodziców dzieci z 

dysfunkcjami dobrze 

oceniających wsparcie ze 

strony szkoły 

Powyżej 80% Badanie ankietowe opinii 

rodziców dzieci z 

dysfunkcjami 

 

10) Zapewnienie dostępu do 

kształcenia 

integracyjnego w 

gminie 

Liczba klas integracyjnych w 

gminnych szkołach 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

11) Wychowywanie do 

tolerancji i otwartości na 

inność, w tym zajęcia 

integracyjne we 

współpracy z 

Ośrodkiem „Nasz Dom” 

w Gębicach 

% uczniów uczestniczących 

w różnego typu zajęciach i 

inicjatywach we współpracy 

z Ośrodkiem „Nasz Dom” w 

Gębicach w stosunku do 

ogółu uczniów 

Powyżej 60% Sprawozdania szkół  



12) Poprawa transportu 

uczniów do i ze szkoły; 

opracowanie 

szczegółowego zakresu 

obowiązków opiekunów 

w autobusach szkolnych 

 % uczniów dobrze 

oceniających transport 

do i ze szkoły w 

stosunku do wszystkich 

uczniów korzystających 

z transportu 

 Liczba dokumentów 

„Zakres obowiązków 

opiekunów w 

autobusach szkolnych” 

 Ponad 60% 

 

 

 

 

 

 1 

 Badanie ankietowe 

opinii uczniów 

korzystających z 

transportu 

 

 

 Dokument „Zakres 

obowiązków opiekunów 

w autobusach 

szkolnych” 

 

13) Rozwój współpracy 

pomiędzy szkołami 

gminnymi, m.in. gminne 

międzyszkolne 

warsztaty wymiany 

doświadczeń dla 

nauczycieli, warsztaty 

dla samorządów 

uczniowskich i rad 

szkolnych 

Liczba międzyszkolnych 

wydarzeń, spotkań, imprez 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

14) Rozwój współpracy 

szkół z organizacjami 

społecznymi i 

przedsiębiorcami 

Liczba inicjatyw 

podejmowanych przez 

szkoły we współpracy z 

organizacjami społecznymi i 

przedsiębiorcami 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

15) Rozwój wolontariatu 

wśród młodzieży 

Liczba uczniów 

podejmujących działania 

wolontarystyczne  

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

16) Rozwój harcerstwa w 

gminnych szkołach 

Liczba harcerzy w gminnych 

szkołach 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Sprawozdania szkół  

17) Rozwój różnorodnych 

form kształcenia przez 

całe życie, m.in. 

uruchomienie 

Liczba mieszkańców gminy 

uczestniczących w 

spotkaniach edukacyjnych 

Uniwersytetu 

Powyżej 150 rocznie Sprawozdania z działalności 

Uniwersytetu 

Obywatelskiego, listy 

obecności 

 



Uniwersytetu 

Obywatelskiego 

Obywatelskiego 

Cel operacyjny 2.2: Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans mieszkańców gminy w dostępie do dóbr i oferty kulturalnej 

 

1) Rozwój urozmaiconej 

oferty kulturalnej 

uaktywniającej 

mieszkańców gminy i 

rozwijającej ich 

zainteresowania i 

aspiracje, kreowanie 

wydarzeń i aktywności 

kulturalnych 

Liczba inicjatyw 

kulturalnych w gminie 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Raport z diagnozy 

społecznej, informacje ze 

strony internetowej gminy 

 

2) Rozwijanie nowych 

aktywności kulturalnych 

w nawiązaniu do 

kulturalnych, 

historycznych i 

gospodarczych tradycji 

regionu 

Liczba inicjatyw 

kulturalnych w gminie 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Raport z diagnozy 

społecznej, informacje ze 

strony internetowej gminy 

 

3) Kontynuacja 

działalności Centrum 

Praktyk Kulturalnych i 

Integracji w Gębiczynie 

prowadzonego przez 

Fundację „Gębiczyn” 

Liczba osób korzystających z 

oferty Centrum rocznie 

Powyżej 20 Sprawozdania z działalności 

Centrum 

 

4) Długofalowe 

kształtowanie 

zainteresowań 

kulturalnych dzieci i 

młodzieży oraz ich 

umiejętności 

korzystania z dostępnej 

oferty kulturalnej 

Liczba osób do 18 roku życia 

korzystających z oferty 

kulturalnej poza szkołą 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Badanie ankietowe osób do 

18 roku życia 

 

5) Wspieranie programów Liczba mieszkańców gminy Do ustalenia w programach Listy obecności  



edukacji kulturalnej 

skierowanej do 

mieszkańców gminy w 

różnych grupach 

wiekowych, opartej na 

założeniu dialogu 

międzypokoleniowego i 

międzykulturowego 

biorących udział w 

programach edukacji 

kulturalnej rocznie 

operacyjnych 

 

6) Promocja oferty 

kulturalnej wśród 

mieszkańców gminy 

% mieszkańców gminy, do 

których docierają informacje 

na temat wydarzeń 

kulturalnych w stosunku do 

wszystkich mieszkańców 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

 

Raport z diagnozy społecznej  

7) Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 

Liczba inicjatyw 

dotyczących historii i 

tradycji  

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

8) Tworzenie warunków 

dla rozwoju twórczości 

amatorskiej i 

podejmowania 

działalności 

kulturalnych w obrębie 

wsi, w tym 

udostępnianie 

infrastruktury (świetlice, 

wiejskie, szkoły, 

biblioteki) 

% wsi w których realizowane 

są inicjatywy kulturalne w 

stosunku do ogółu wsi w 

gminie 

100% Raport z diagnozy społecznej  

9) Integrowanie 

społeczności lokalnych 

dzięki rozwojowi oferty 

kulturalnej dedykowanej 

mieszkańcom 

poszczególnych wsi lub 

grupom społecznym 

Liczba mieszkańców, którzy 

biorą udział w inicjatywach 

kulturalnych 

organizowanych w 

poszczególnych wsiach 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

10) Wspieranie działań Liczba projektów złożonych Do ustalenia w programach Sprawozdania organizacji  



organizacji 

obywatelskich 

zmierzających do 

pozyskania środków 

finansowych ze źródeł 

zewnętrznych, z 

przeznaczeniem na 

działalność i 

infrastrukturę kulturalną 

przez organizacje 

obywatelskie w odpowiedzi 

na konkursy grantowe 

operacyjnych obywatelskich 

Cel operacyjny 2.3: Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców gminy w różnych grupach wiekowych 

 

1) Zwiększenie 

atrakcyjności i 

różnorodności zajęć 

wychowania fizycznego 

w szkołach 

Frekwencja uczniów na 

zajęciach wychowania 

fizycznego 

95% w szkołach 

podstawowych 

85% w gimnazjach 

Sprawozdania szkół  

2) Promocję autorskich 

programów wychowania 

fizycznego (konkurs 

gminny) 

Liczba autorskich 

programów wychowania 

fizycznego wdrażanych w 

szkołach 

1 program rocznie Sprawozdania szkół  

3) Organizowanie w 

szkołach Tygodnia 

sprawności fizycznej 

% szkół gminnych 

organizujących Tydzień 

sprawności fizycznej 

100% Sprawozdania szkół  

4) Rozwój uczniowskich 

klubów sportowych  

% szkół gminnych, w 

których działają uczniowskie 

kluby sportowe 

100% Sprawozdania szkół  

5) Wspieranie programów 

sportowo-rekreacyjnych 

zajęć pozalekcyjnych 

 % szkół gminnych 

realizujących programy 

sportowo-rekreacyjnych 

zajęć pozalekcyjnych 

100% Sprawozdania szkół  

6) Uaktywnienie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych 

działających na terenie 

gminy 

Liczba mieszkańców 

korzystających z oferty LZS 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania LZS  



7) Inicjowanie i wspieranie 

realizacji programów 

upowszechniania 

aktywności fizycznej w 

środowiskach lokalnych  

Liczba mieszkańców 

biorących udział w 

programach aktywności 

fizycznej 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Dokumentacja programów 

aktywności fizycznej 

 

8) Promocja aktywnej 

turystyki 

Liczba mieszkańców 

biorących udział w różnych 

formach aktywnej turystyki 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Badanie ankietowe 

mieszkańców gminy 

 

9) Promocja sportu i 

aktywności fizycznej 

osób z 

niepełnosprawnościami 

Liczba mieszkańców z 

niepełnosprawnościami 

biorących udział w różnych 

formach sportu i aktywności 

fizycznej 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Badanie ankietowe 

mieszkańców z 

niepełnosprawnościami 

 

10) Rozwój infrastruktury 

sportowej na terenie 

gminy: budowa orlika, 

boisk sportowych i sal 

gimnastycznych w 

miejscowościach, w 

których ich brakuje 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury sportowej 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Dokumentacja UG  

11) Budowa ścieżek 

rowerowych – Pętla 

lubasko-czarnkowska 

Długość wybudowanych 

ścieżek rowerowych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Dokumentacja UG  

Cel operacyjny 2.4: Wzrost integracji mieszkańców wspólnot wiejskich 

 

1) Opracowanie planów 

rozwoju poszczególnych 

miejscowości 

% miejscowości w gminie, 

dla których opracowano 

plany rozwoju 

100% Dokumenty „Plan rozwoju” 

dla poszczególnych 

miejscowości 

 

2) Współpraca sołtysów i 

rad sołeckich z 

organizacjami i 

podmiotami 

funkcjonującymi w 

danej miejscowości: 

planowanie wspólnych 

    



działań oraz 

koordynacja dostępu do 

infrastruktury 

społecznej na terenie 

wsi 

3) Zwiększenie frekwencji 

mieszkańców na 

zebraniach wiejskich, 

m.in. poprzez 

uatrakcyjnienie 

programów zebrań (np. 

zapraszanie ciekawych 

osób) 

% mieszkańców 

uczestniczących w 

zebraniach wiejskich w 

stosunku do ogółu 

uprawnionych 

Powyżej 60% Listy obecności  

4) Regularne dyżury 

sołtysów (raz w 

miesiącu) we 

wszystkich 

miejscowościach 

% wsi w których odbywają 

się regularne dyżury 

sołtysów 

100% Sprawozdania sołtysów  

5) Podniesienie wiedzy i 

kompetencji sołtysów 

oraz członków rad 

sołeckich 

% sołtysów i członków rad 

sołeckich, którzy wzięli 

udział w szkoleniu 

Powyżej 80% Sprawozdania sołtysów  

6) Rozwój form 

samopomocy wśród 

mieszkańców wsi 

% mieszkańców 

wyrażających zaufanie do 

sąsiadów i poczucie 

solidarności 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

7) Rozwój wiejskich 

stowarzyszeń i grup 

lokalnych, w tym Kół 

Gospodyń Wiejskich i 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

Liczba aktywnie 

działających stowarzyszeń i 

grup lokalnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

8) Rozwój miejsc spotkań 

dla mieszkańców wsi 

% wsi w których funkcjonują 

miejsca spotkań dla 

mieszkańców 

100% Sprawozdania sołtysów  



9) Organizacja wydarzeń 

integracyjnych dla 

mieszkańców wsi 

% mieszkańców 

poszczególnych wsi 

biorących udział w 

wydarzeniach integracyjnych 

Powyżej 40% Sprawozdania sołtysów  

10) Organizacja zajęć 

pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży 

(sportowe, taneczne, 

fotograficzne, języki 

obce) w godzinach 

popołudniowych i w 

soboty 

% dzieci i młodzieży 

biorącej udział w zajęciach 

pozaszkolnych w stosunku 

do ogółu dzieci i młodzieży 

Powyżej 40% Listy obecności  

11) Zwiększenie 

zaangażowania dzieci i 

młodzieży w życie danej 

wsi 

Liczba mieszkańców do 18 

roku życia angażujących się 

w inicjatywy na rzecz danej 

wsi 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania sołtysów  

12) Zwiększenie 

zaangażowania 

mieszkańców w 

działania na rzecz 

swojej wsi, m.in. w 

przygotowanie i 

przebieg imprez  oraz 

wydarzeń 

organizowanych na jej 

terenie 

Liczba mieszkańców 

angażujących się w 

inicjatywy na rzecz danej wsi 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania sołtysów  

13) Organizacja spotkań 

informacyjnych i 

edukacyjnych na terenie 

wsi 

% mieszkańców biorących 

udział w spotkaniach 

informacyjnych i 

edukacyjnych na terenie 

swojej wsi 

Powyżej 40% Listy obecności  

14) Organizacja raz na 

kwartał spotkań 

społeczników z różnych 

wsi– dyskusja o 

Liczba społeczników 

uczestniczących w 

kwartalnych spotkaniach 

Powyżej 30 w każdym 

spotkaniu 

Listy obecności  



problemach i sposobach 

ich rozwiązywania, 

wymiana doświadczeń 

15) Zwiększenie liczby 

połączeń 

komunikacyjnych 

pomiędzy 

poszczególnymi 

miejscowościami w 

godzinach 

popołudniowych 

Liczba nowych połączeń 

komunikacyjnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Dokumentacja UG  

16) Uruchomienie strony 

internetowej dla 

każdego sołectwa 

% sołectw w których 

uruchomiono strony 

internetowe 

100% Strony internetowe sołectw  

 



Cel strategiczny 3: Wzrost zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości w Gminie Czarnków 
 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

Cel operacyjny 3.1: Wzrost zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości w Gminie Czarnków 

 

1) Podejmowanie 

współpracy z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy w zakresie 

upowszechniania ofert 

pracy, informacji o 

wolnych miejscach 

pracy, usługach 

poradnictwa 

zawodowego, 

szkoleniach, 

przygotowaniu 

zawodowym dorosłych i 

stażach oraz organizacji 

robót publicznych, prac 

społecznie użytecznych, 

interwencyjnych i 

zatrudnienia socjalnego, 

dostosowywania kursów 

zawodowych do profilu 

zapotrzebowania 

przedsiębiorców 

  Raport z diagnozy społecznej  

2) Prowadzenie pracy 

socjalnej z osobami 

bezrobotnymi, w tym w 

oparciu o kontrakt 

socjalny 

Liczba osób bezrobotnych 

objętych pracą socjalną 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

3) Zmniejszanie skutków 

bezrobocia poprzez 

Liczba osób bezrobotnych, 

którym przyznano pomoc 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  



pomoc finansową 

udzielaną przez GOPS 

finansową 

4) Opracowywanie i 

realizowanie projektów 

służących aktywizacji 

osób bezrobotnych, w 

tym 

współfinansowanych z 

funduszy zewnętrznych 

Liczba osób bezrobotnych 

uczestniczących w 

projektach aktywizacyjnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdawczość 

projektowa 

 

5) Podejmowanie 

współpracy z 

organizacjami 

obywatelskimi 

udzielającymi wsparcia 

osobom bezrobotnym 

Liczba organizacji 

współpracujących z 

samorządem w zakresie 

wspierania osób 

bezrobotnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

6) Wspieranie rozwoju 

samozatrudnienia przez 

osoby bezrobotne 

Liczba osób bezrobotnych, 

które rozpoczęły działalność 

gospodarczą 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raporty PUP  

7) Promowanie gminy w 

celu pozyskania 

inwestorów mogących 

utworzyć nowe miejsca 

pracy; przygotowywanie 

terenów pod działalność 

gospodarczą (budowa 

strefy przemysłowej o 

powierzchni 100 ha w 

pobliżu obwodnicy 

Czarnkowa), oferowanie 

ulg podatkowych dla 

inwestorów. 

Powierzchnia dostępnych 

terenów inwestycyjnych 

100ha Dokumentacja UG  

Cel operacyjny 3.2: Rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenie gminy 

 

1) Poszerzanie rynku Liczba nowych zleceń dla Do ustalenia w programach Raport z diagnozy społecznej  



zleceń dla 

przedsiębiorstw 

społecznych w ramach 

partnerstwa lokalnego 

przedsiębiorstw społecznych 

pozyskanych w ramach 

partnerstwa lokalnego 

operacyjnych 

2) Wzrost kwalifikacji 

pracowników 

przedsiębiorstw 

społecznych 

Liczba pracowników 

przedsiębiorstw społecznych, 

którzy ukończą szkolenia 

podnoszące kwalifikacje 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

3) Pomoc 

przedsiębiorstwom 

społecznym w 

rozwiązywaniu 

problemów 

% przedsiębiorstw 

społecznych które  

   

4) Pomoc grupom 

inicjatywnym w 

pozyskiwaniu dotacji na 

rozpoczęcie działalności 

w formie 

przedsiębiorstwa 

społecznego 

Liczba grup inicjatywnych 

które pozyskały dotację 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

5) Organizowanie Targów 

Przedsiębiorczości 

Społecznej 

Liczba imprez targowych 

organizowanych w ciągu 

roku 

1 Raport z diagnozy społecznej  

6) Wspieranie realizacji 

projektów 

finansowanych ze 

środków zewnętrznych 

na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości 

społecznej 

Liczba zrealizowanych 

projektów na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości 

społecznej 

2 Sprawozdawczość 

projektowa 

 

Cel operacyjny 3.3: Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród lokalnych przedsiębiorców 

 

1) Organizacja wydarzeń 

edukacyjnych i 

informacyjnych na 

Liczba przedsiębiorców 

uczestniczących w 

wydarzeniach edukacyjnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Listy obecności  



temat społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu 

i informacyjnych 

2) Promocja idei 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu wśród 

lokalnych 

przedsiębiorców 

Liczba inicjatyw 

promujących społeczną 

odpowiedzialność biznesu 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

3) Zmniejszenie stopnia 

korzystania przez 

przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na terenie 

gminy z usług agencji 

zatrudnienia 

    

Cel operacyjny 3.4: Wzrost wiedzy i kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości 

 

1) Powołanie w 

gimnazjach szkolnych 

klubów 

przedsiębiorczości lub 

zajęć pozalekcyjnych z 

przedsiębiorczości 

Liczba uczniów biorących 

udział w zajęciach szkolnych 

klubów przedsiębiorczości 

lub zajęć pozalekcyjnych z 

przedsiębiorczości 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania szkół  

2) Realizacja projektów 

dotyczących 

przedsiębiorczości w 

gimnazjalnych klasach 

drugich 

Liczba uczniów biorących 

udział w realizacji projektów 

dotyczących 

przedsiębiorczości 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania szkół  

3) Nawiązanie współpracy 

pomiędzy gimnazjami i 

lokalnymi 

przedsiębiorcami (w 

tym przedsiębiorcami 

społecznymi) w zakresie 

prowadzenia zajęć z 

% gimnazjów, które 

regularnie współpracują z 

lokalnymi przedsiębiorcami 

100% Sprawozdania szkół  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

przedsiębiorczości i 

wizyt gimnazjalistów w 

lokalnych firmach 

4) Powołanie w 

gimnazjach spółdzielni 

uczniowskich 

Liczba gimnazjów, w 

których powołano 

spółdzielnie uczniowskie 

3 Sprawozdania szkół  

5) Realizacja pilotażowego 

projektu „Na własne 

konto” w gimnazjum w 

Gębicach 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

1 Sprawozdanie gimnazjum w 

Gębicach 

 

6) Objęcie uczniów 

gimnazjum doradztwem 

zawodowym 

% uczniów klas III 

gimnazjów objętych 

doradztwem zawodowym 

100% Sprawozdania szkół  



 

Cel strategiczny 4. Wzmocnienie rodziny  

oraz zmniejszenie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym 

 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

 

Cel operacyjny 4.1: Wzmocnienie rodziny 

 

1) Opracowanie i 

wdrożenie programu 

„Karta rodziny dużej” 

Liczba opracowanych 

programów 

1 Opracowany dokument 

„Karta rodziny dużej w 

Gminie Czarnków” 

 

2) Zapewnienie kobietom 

w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej 

    

3) Zwiększenie 

dostępności placówek 

przedszkolnych w 

gminie oraz 

uelastycznienie czasu 

ich pracy  

% dzieci w wieku 

przedszkolnym objętych 

opieką przedszkolną 

 

% rodziców pozytywnie 

oceniających czas pracy 

przedszkoli 

100% 

 

 

 

80% 

Sprawozdania przedszkoli, 

Sprawozdania Gminnego 

Zespołu Obsługi Oświaty, 

Raport z diagnozy społecznej 

 

4) Promowanie wśród 

pracodawców 

elastycznych form 

zatrudnienia, 

ułatwiających godzenie 

pracy z wychowaniem 

dzieci 

Liczba akcji promocyjnych 1 rocznie Raport z diagnozy społecznej  

5) Organizacja 

wypoczynku letniego i 

zimowego dla dzieci 

Liczba dzieci korzystających 

z różnych form wypoczynku 

organizowanych na terenie 

gminy 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

6) Promowanie w gminie Liczba rodzin objętych Do ustalenia w programach Sprawozdania GOPS  



prawidłowego modelu 

rodziny oraz 

edukowanie rodzin w 

zakresie właściwego 

wypełniania ról 

rodzicielskich, m.in. 

przez pracowników 

GOPS-u i placówek 

oświatowych. 

różnymi formami edukacji operacyjnych 

Cel operacyjny 4.2: Zwiększenie efektywności systemu wsparcia rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

1) Systematyczne 

podnoszenie wiedzy i 

kompetencji kadr 

pomocy społecznej 

% pracowników socjalnych 

uczestniczących w 

szkoleniach i kursach 

podnoszących kompetencje 

100% Sprawozdania GOPS  

2) Wdrożenie standardów 

pracy socjalnej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

standardów etycznych 

Liczba programów 

wdrożeniowych przyjętych 

przez GOPS 

1 Opracowany dokument 

„Program wdrażania 

standardów pracy socjalnej”; 

Sprawozdania GOPS 

 

3) Realizacja projektów 

finansowanych ze 

środków zewnętrznych 

obejmujących 

asystenturę rodziny, 

superwizję 

pracowników 

socjalnych oraz 

prowadzenie Klubu 

Integracji Społecznej 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

3 Sprawozdania GOPS  

4) Objęcie pracą socjalną 

jak największej liczby 

rodzin i osób 

korzystających ze 

wsparcia GOPS 

% rodzin i osób 

korzystających ze wsparcia 

GOPS objętych pracą 

socjalną 

100% Sprawozdania GOPS  



5) Większe wykorzystanie 

kontraktu socjalnego 

jako narzędzia w pracy 

z osobami 

korzystającymi ze 

wsparcia GOPS  

Liczba kontraktów 

socjalnych 

20 rocznie Sprawozdania GOPS  

6) Rozwijanie w gminie 

pracy metodą 

Organizacji Środowiska 

Lokalnego (OSL) 

Liczba miejscowości, w 

których realizowana jest 

OSL 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

7) Poszerzanie współpracy 

GOPS z lokalnymi 

organizacjami, szkołami 

i instytucjami w 

zakresie profilaktyki 

problemów społecznych 

i ich rozwiązywania 

Liczba organizacji, szkół i 

instytucji, z którymi GOPS 

współpracuje w zakresie 

profilaktyki  

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

8) Poszerzenie zakresu 

sprawozdawczości 

GOPS o diagnozę 

sytuacji rodzin i osób 

korzystających ze 

wsparcia Ośrodka i 

efektywności udzielonej 

pomocy 

Liczba wzorów 

sprawozdania GOPS 

poszerzona o część 

diagnostyczną i ewaluacyjną 

1 Opracowany wzór 

sprawozdania GOPS 

 

9) Dokonanie przeglądu 

procedur 

biurokratycznych, 

szczególnie dotyczących 

przyznawania 

świadczeń pieniężnych i 

maksymalne ich 

uproszczenie 

Liczba uproszczonych 

procedur 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

Cel operacyjny 4.3: Poprawa sytuacji rodzin i osób dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie 

 



1) Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków  

    

2) Zapewnienie rodzinom 

dotkniętym problemami 

alkoholowymi, 

narkomanii i przemocy 

w rodzinie szerszego 

dostępu do wsparcia 

psychologicznego, 

prawnego i społecznego 

    

3) Rozwój grup 

anonimowych 

alkoholików (AA) i 

dorosłych dzieci 

alkoholików (DDA) na 

terenie gminy 

Liczba grup AA i DDA 

działających na terenie 

gminy 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania Gminnej 

Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

4) Zintensyfikowanie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

narkomanii i przemocy 

w rodzinie, w 

szczególności 

skierowanej do dzieci i 

    



młodzieży  

5) Rozwój oferty 

funkcjonujących w 

gminie świetlic 

socjoterapeutycznych  

    

6) Prowadzenie 

poradnictwa i 

interwencji w zakresie 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

    

7) Zintensyfikowanie 

działalności zespołu 

interdyscyplinarnego ds. 
przemocy w rodzinie  

    

8) Zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą w 

rodzinie miejsc w 

ośrodkach wsparcia  

    

9) Kierowanie sprawców 

przemocy w rodzinie do 

udziału w programach 

korekcyjno-
edukacyjnych 

% sprawców przemocy w 

rodzinie skierowanych do 

udziału w programach w 

stosunku do liczby 

wszystkich 

zdiagnozowanych sprawców  

80% Sprawozdania Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

10) Podejmowanie przez 

GOPS współpracy z 

organizacjami 

obywatelskimi 

działającymi na rzecz 

dotkniętych problemami 

alkoholowymi, 

Liczba organizacji z którymi 

GOPS współpracuje 

Wszystkie organizacje z 

terenu gminy, których cele 

statutowe obejmują tę 

problematykę 

Sprawozdania GOPS i 

sprawozdania organizacji 

obywatelskich 

 



narkomanii i przemocy 

w rodzinie 

Cel operacyjny 4.4: Zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i poprawa sytuacji rodzin i osób dotkniętych ubóstwem 

 

1) Prowadzenie pracy 

socjalnej z rodzinami 

i osobami 

dotkniętymi 

ubóstwem 

% rodzin i osób dotkniętych 

ubóstwem objętych pracą 

socjalną 

100% Sprawozdania GOPS  

2) Udzielanie przez 

GOPS pomocy 

finansowej i 

rzeczowej rodzinom 

i osobom 

znajdującym się w 

trudnej sytuacji 

materialnej 

Liczba rodzin i osób 

objętych pomocą 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

3) Motywowanie osób 

dotkniętych 

ubóstwem i ich 

środowiska do 

aktywności i 

samopomocy (np. 

pomoc sąsiedzka) 

Liczba osób dotkniętych 

ubóstwem biorących 

aktywny udział w programie 

OSL 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

4) Zabezpieczenie 

potrzeb bytowych 

dzieci z rodzin 

ubogich, m.in. 

poprzez 

organizowanie dla 

nich dożywiania w 

szkołach, 

wypoczynku letniego 

i zimowego, 

wyposażenie ich w 

% rodzin ubogich objętych 

wsparciem (w stosunku do 

wszystkich rodzin ubogich w 

gminie) 

100% Sprawozdania GOPS  



podręczniki i 

pomoce szkolne oraz 

odzież, a także 

zapewnienie im 

dostępu do 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego.  

5) Opracowanie i 

realizacja 

programów na rzecz 

osób zagrożonych i 

dotkniętych 

ubóstwem 

Liczba osób zagrożonych i 

dotkniętych ubóstwem 

biorących udział w 

programach 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

6) Udzielanie pomocy 

osobom zadłużonym 

w rozkładaniu 

zadłużenia na raty  

Liczba osób zadłużonych 

objętych pomocą 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

7) Edukacja 

ekonomiczna (m.in. 

na temat 

konsekwencji 

zaciągania kredytów 

i pożyczek, 

korzystania z usług 

parabanków), w tym 

trening ekonomiczny 

i racjonalizacja 

wydatków na 

prowadzenie 

gospodarstwa 

domowego 

Liczba osób objętych 

edukacją ekonomiczną 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

8) Warsztaty kulinarne     

Cel operacyjny 4.5: Utrzymanie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku zamieszkania  

oraz umożliwienia im udziału w życiu społecznym 



 

1) Prowadzenie pracy 

socjalnej z osobami 

starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami  

Liczba osób starszych i osób 

z niepełnosprawnościami 

objętych pracą socjalną 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

2) Udzielanie przez GOPS 

pomocy finansowej i 

rzeczowej osobom 

starszym i osobom z 
niepełnosprawnościami 

Liczba osób starszych i osób 

z niepełnosprawnościami, 

którym udzielono pomocy 

finansowej 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  

3) Poprawa dostępności i 

jakości usług 

opiekuńczych, 

obejmujących pomoc w 

zaspokajaniu 

codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę 

higieniczną oraz 

zaleconą przez lekarza 
pielęgnację  

    

4) Poprawa dostępności 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych poprzez 

zwiększenie liczby 

opiekunek  

    

5) Zwiększenie dostępu 

osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami 

do informacji o 

możliwych formach 
wsparcia 

    

6) Utworzenie Gminnej Liczba Gminnych Rad 1 Raport z diagnozy społecznej  



Rady Seniorów Seniorów 

7) Rozwijanie aktywnych i 

zdrowych form 

spędzania czasu 

wolnego przez osoby 

starsze – zaspokajanie 

ich potrzeb kulturalno-

społecznych, 

rekreacyjnych i 

edukacyjnych, m.in. 

organizowanie spotkań 

integracyjnych, 

wycieczek oraz zajęć w 

ramach Klubu Seniora 

Liczba osób starszych 

uczestniczących w różnych 

formach spędzania czasu 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

8) Wspieranie działań 

ukierunkowanych na 

zwiększenie 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami, 

w szczególności na 
otwartym rynku pracy 

% osób z 

niepełnosprawnościami, 

które podjęły zatrudnienie w 

stosunku do ogółu osób z 

niepełnosprawnościami 

mającymi zdolność do 

podjęcia pracy 

50% Raport z diagnozy społecznej  

9) Zmiana wizerunku osób 

z 

niepełnosprawnościami 

wśród pracodawców 

Liczba kampanii 

informacyjnych 

2 Raport z diagnozy społecznej  

10) Rozwój Spółdzielni 

socjalnej ………… dla 

osób niepełnosprawnych 

Liczba osób zatrudnionych w 

spółdzielni socjalnej 

15 Raport z diagnozy społecznej  

11) Wyrównywanie szans w 

dostępie do edukacji 

osób z 

    



niepełnosprawnościami 

12) Zawiązanie w gminie 

stowarzyszenia 

działającego na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnościami 

i ich rodzin 

Liczba nowych stowarzyszeń 

działających na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami i ich 
rodzin 

1 Odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego 

 

13) Wsparcie inicjatyw 

kulturalnych na rzecz 

osób 

z niepełnosprawnościam

i 

Liczba inicjatyw 

kulturalnych na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

14) Zwiększenie 

dostępności instytucji 

kultury dla osób z 
niepełnosprawnościami 

    

15) Promowanie twórczości 

osób 

z niepełnosprawnościam

i, m.in. organizowanie 

cyklicznych imprez (np. 
obchody dnia inwalidy) 

Liczba cyklicznych imprez 

promujących twórczość osób 

z niepełnosprawnościami 

2 rocznie Raport z diagnozy społecznej  

16) Zwiększenie 

dostępności instytucji 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

turystycznych dla osób  

z 

niepełnosprawnościami  

    

17) Promowanie sportu, 

turystyki i rekreacji 

Liczba inicjatyw 

promocyjnych 

1 rocznie Raport z diagnozy społecznej  



wśród osób z 
niepełnosprawnościami  

18) Inicjowanie współpracy 

pomiędzy samorządami 

w celu zwiększenia 

aktywności osób  

z 

niepełnosprawnościami 

w dziedzinie sportu, 
turystyki i rekreacji 

    

19) Przeciwdziałanie 

izolacji osób z 

niepełnosprawnościami, 

m.in. poprzez 

podnoszenie 

świadomości społecznej 

na temat osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz podejmowanie 

inicjatyw 

umożliwiających ich 

integrację z 

pełnosprawnymi 
mieszkańcami gminy  

Liczba inicjatyw 

integracyjnych 

2 rocznie Raport z diagnozy społecznej  

20) Podejmowanie 

współpracy z PCPR-em, 

PUP-em i PFRON-em w 

zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej 

osób z 

niepełnosprawnościami, 

m.in. przy: likwidacji 

barier,  zapewnieniu 

    



dostępu do rehabilitacji i 

sprzętu 

rehabilitacyjnego,  

organizacji 

przedsięwzięć w 

zakresie sportu, kultury 
i turystyki 

21) Wystąpienie z 

inicjatywą powołania 

Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami 

Liczba Powiatowych 
Społecznych Rad ds. Osób z 
Niepełnosprawnościami w 
Powiecie Czarnkowsko-
Trzcianeckim 

1 Raport z diagnozy społecznej Decyzja na poziomie 

Powiatu 

22) Pozyskiwanie 

wolontariuszy 

mogących wspierać 

osoby starsze i osoby z 

niepełnosprawnościami 
w codziennym życiu 

Liczba wolontariuszy 

wspierających osoby starsze 
i osoby z 
niepełnosprawnościami 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Sprawozdania GOPS  



Cel strategiczny 5: Poprawa stanu zdrowia i poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy 

 

Działania Wskaźniki realizacji 

celów 

Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

 

Cel operacyjny 5.1: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia, upowszechnienie zdrowego stylu życia i profilaktyki 

zdrowotnej 

 

1) Zapewnienie dostępu mieszkańców do usług z 
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

    

2) Promowanie zdrowia i zachowań 
prozdrowotnych 

Liczba inicjatyw 

promocyjnych 

2 rocznie Raport z diagnozy 

społecznej 

 

3) Promowanie zdrowego stylu życia Liczba inicjatyw 

promocyjnych 

2 rocznie Raport z diagnozy 

społecznej 

 

4) Promowanie badań profilaktycznych Liczba inicjatyw 

promocyjnych 

2 rocznie Raport z diagnozy 

społecznej 

 

5) Edukacja w zakresie czynników szkodliwych 

dla zdrowia i ich skutków 
Liczba działań 

edukacyjnych 

2 rocznie Raport z diagnozy 

społecznej 

 

6) Uzyskanie przez gminne szkoły certyfikatu 
Szkoła Promująca Zdrowie 

% szkół które uzyskały 

certyfikat 

70% Raport z diagnozy 

społecznej 

 

7) Sfinansowanie przez gminę w ramach 

otwartego konkursu następujących badań 

profilaktycznych 

?????    

Cel operacyjny 5.2: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy 

 

1) Zintensyfikowanie i skoordynowanie 

podejmowanych do tej pory działań przez 

instytucje państwowe, samorządowe i społeczne 

działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
gminie w ramach stałej partnerskiej współpracy 

    

2) Funkcjonowanie Gminnego Zespołu     



Zarządzania Kryzysowego 

3) Prowadzenie strony internetowej poświęconej 

bezpieczeństwu w Gminie Czarnków 

(http://www.bezpieczenstwo.brzeznica.pl/news.
php) 

    

4) Utrzymanie jednostek OSP w celu zapewnienia 

ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu 

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, 

wyszkolenie i prowadzenie remontów baz 

lokalowych 

    

5) Patrolowanie miejsc publicznych w gminie 
przez policję 

    

6) Działalność prewencyjna w trakcie dużych 

imprez plenerowych 
    

7) Działania profilaktyczno-edukacyjne wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej mające na celu 

uświadomienie istniejących zagrożeń i 
promowanie bezpiecznego stylu życia 

Liczba spotkań na 

temat bezpieczeństwa 

organizowanych w 

szkołach 

Do ustalenia w 

programach 

operacyjnych 

Sprawozdania szkół  

8) Zapewnienie dzieciom i młodzieży 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
    

9) Akcje informacyjne na temat bezpieczeństwa 
skierowane do mieszkańców gminy 

Liczba akcji 

informacyjnych 

1 rocznie Sprawozdania Policji  

10) Kursy pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych mieszkańców gminy 

Liczba osób, które 

ukończyły kurs 

pierwszej pomocy 

Do ustalenia w 

programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy 

społecznej 

 

11) Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni 
publicznych 

    

12) Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na 

drogach, m.in. remonty dróg, systematyczna 

    

http://www.bezpieczenstwo.brzeznica.pl/news.php
http://www.bezpieczenstwo.brzeznica.pl/news.php


 

 

 

Cel strategiczny 6: Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze 

 

Cel operacyjny 6.1: Wzmocnienie instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego 

 

1) Tworzenie warunków 

do rozwoju i 

działalności organizacji 

obywatelskich, m.in.  

utworzenie punktu 

konsultacyjno-

doradczego oraz 

webinarium (pod 

Liczba punktów 

konsultacyjno-doradczych 

dla organizacji 

obywatelskich 

1 Raport z diagnozy społecznej Warunkiem jest pozyskanie 

środków zewnętrznych 

wycinka drzew przy drogach wojewódzkich, 

rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz 

oznakowanie najbardziej niebezpiecznych 

miejsc, akcje w szkołach – rozdawanie 
elementów odblaskowych 

13) Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych     

14) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z 

poszczególnych miejscowości gminnych do 
Czarnkowa 

    

15) Wyposażenie Policji w większą ilość sprzętu 

alcoquant 

    



warunkiem pozyskania 

środków ze źródeł 

zewnętrznych) i 

poszerzenie bazy 
lokalowej 

2) Wspieranie tworzenia 

nowych organizacji 
obywatelskich 

Liczba nowych organizacji Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy 

społecznej, odpisy z KRS 

 

3) Realizacja partnerskich 

projektów na rzecz 
rozwoju gminy 

Liczba zrealizowanych 

projektów partnerskich 

3 Raport z diagnozy społecznej  

4) Zlecanie organizacjom 

zadań publicznych 
Liczba zadań publicznych 

zlecanych organizacjom 

4 rocznie Programy współpracy z 

organizacjami, sprawozdania 

z realizacji programów 

współpracy 

 

5) Udział przedstawicieli 

podmiotów gminnych w 

pracach Powiatowej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Liczba przedstawicieli z 

gminy będących członkami 

Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

1 w każdej kadencji Uchwały o powołaniu 

członków RDPP 

Pod warunkiem powołania 

RDPP w Powiecie 

6) Powołanie 

Młodzieżowej Rady 

Gminy 

Liczba MRG 1 Uchwała o powołaniu MRG, 

Sprawozdania MRG 

 

7) Podnoszenie 

kompetencji członków 

Rady Gminy 

% radnych biorących udział 

w szkoleniach 

100% Sprawozdania biura rady 

gminy 

 

8) Zwiększenie 

przejrzystości instytucji 

publicznych – 

wprowadzenie badania z 

wykorzystaniem 

Liczba badań z 

wykorzystaniem indeksu 

przejrzystości BIP 

Raz w roku Sprawozdania z badania  



indeksu przejrzystości 
BIP 

9) Zwiększenie dostępu 

mieszkańców do 

informacji o usługach, 

problemach i 

rozwiązaniach – nowy 

projekt strony 

internetowej Gminy 

Liczba nowo 

zaprojektowanych stron 

internetowych gminy 

1 Nowa strona internetowa  

10) Podnoszenie 

świadomości społecznej 

– akcje i kampanie 
informacyjne 

Liczba akcji i kampanii 

informacyjnych 

1 w roku Raport z diagnozy społecznej  

11) Bezpłatne poradnictwo 

prawne dla 

mieszkańców gminy 

Liczba mieszkańców 

korzystających z bezpłatnego 

poradnictwa prawnego 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

Cel operacyjny 6.2: Wzrost partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnoty samorządowej 

 

1) Prowadzenie konsultacji 

społecznych w 

sprawach o istotnym 

znaczeniu dla wspólnoty 

lokalnej 

% dokumentów 

konsultowanych z 

mieszkańcami 

100% Raport z diagnozy społecznej  

2) Oparcie procesu 

opracowania wszystkich 

dokumentów 

strategicznych i 

programowych w 

gminie o metodę 

partycypacyjną 

% dokumentów 

strategicznych i 

programowych 

opracowanych w oparciu o 

metodę partycypacyjną 

100% Raport z diagnozy społecznej  

3) Promocja budżetu % dorosłych mieszkańców 

gminy angażujących się w 

   



sołeckiego proces planowania 

wydatkowania budżetu 

sołeckiego 

4) Promocja udziału w 
wyborach 

Wzrost % mieszkańców 

biorących udział w wyborach 

   

5) Włączanie mieszkańców 
w proces 
podejmowania decyzji 
istotnych dla rozwoju 
gminy – powierzanie 
mieszkańcom 
samodzielnego 
przygotowania 
rozwiązań, które potem 
znajdą się w uchwałach 
i zostaną przyjęte do 
realizacji 

Liczba rozwiązań 

samodzielnie opracowanych 

przez mieszkańców 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

6) Zachęcanie 

mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw 

na rzecz rozwoju 

poszczególnych wsi – 

wspieranie inicjatyw 
lokalnych 

Liczba zrealizowanych 

inicjatyw lokalnych 

Do ustalenia w programach 

operacyjnych 

Raport z diagnozy społecznej  

7) Rozwój wolontariatu na 

rzecz rozwoju wsi i 

gminy 

Liczba wolontariuszy w 

gminie 

 Raport z diagnozy społecznej  

 


