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WSTĘP  

 

     W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej przed władzami 

samorządowymi pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej, wynikające 

z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ponadto zmiany legislacyjne w kraju 

nakładają na samorząd realizację wielu zadań sfery społecznej. Od 1 maja 2004 roku 

obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, przekazująca samorządom lokalnym 

realizację wszystkich obszarów pomocy społecznej państwa jak np. wypłaty zasiłków 

czy kwestie funduszu alimentacyjnego. 

     Przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na 

poziomie lokalnym, stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające 

się dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą ubóstwa, 

niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz 

niepełnosprawnych - tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów 

społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania jakości życia przez 

społeczność lokalną.  

     Od skuteczności ich rozwiązania zależy funkcjonowanie wspólnoty 

samorządowej jaką stanowi gmina. Rozwiązanie problemów społecznych jest 

procesem długofalowym, dlatego celowe jest strategiczne podejście, również na 

poziomie lokalnym, do zagadnień ze sfery polityki społecznej. Wyrazem tego procesu 

jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin‖, kierunkująca 

działania władz samorządowych instytucji opieki społecznej (głównie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej). Wytyczenie strategicznych kierunków, oparte jest na 

wnikliwej diagnozie problemów społecznych występujących w Gminie Żnin. Nie są 

one wyjątkowe, występują w skali całego kraju. Jednak intensywność i skala 

występowania poszczególnych zjawisk jest charakterystyczna dla Gminy Żnin. 

Zintegrowane podejście do problemów sfery społecznej zaprezentowane w 

przedmiotowej Strategii, pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia 

niekorzystnych zjawisk.  Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną 

(zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a 

także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga 

profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali 

miasta i gminy. 
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    Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej zorientowana jest na 

rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, 

służba zdrowia, sądownictwo. 

   W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Gminie Żnin, nie koncentruje się 

wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym.  W ramach 

wypracowanej Strategii przyjęto nowoczesne podejście do tak ważnej sfery, jaką jest 

problematyka społeczna nastawiona na:  

• wzmocnienie postaw aktywnych,  

• wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej,  

• ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych: sfery oświaty, 

służby zdrowia, sądownictwa w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji 

społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi.  

  W „modelu strategicznym pomocy społecznej‖ istotną rolę odgrywa system 

wsparcia psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru 

społecznego i problemów indywidualnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, 

terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw „pro 

gospodarczych‖ wśród lokalnej społeczności, a także wzbudzania motywacji do 

działania osób wykluczonych ze społeczeństwa.    Problemy społeczne nie są cechą 

pojedynczych osób, ale całych środowisk, rodzin, grup społecznych i takie 

postrzeganie zjawisk, pozwala na strategiczne rozwiązania społeczne na poziomie 

lokalnym. Systemowe podejście daje szanse na rozwiązania strukturalne i skuteczne 

wyłączenie osób z systemu pomocy społecznej w wyniku ich reintegracji zawodowej i 

rekonstrukcji rodzinnej.  

   Zmiany w funkcjonowaniu  pomocy społecznej ewaluujące w kierunku rozwiązań 

systemowych stanowią szansę na to, że następne pokolenie, nie stanie się 

podopiecznymi pomocy społecznej. Działania w ramach Strategii, pozwolą nie tylko 

na usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej czy społecznej, ale 

również na rozszerzenie form pomocy instytucjonalnej czy też na skuteczne 

rozwiązanie problemów poszczególnych grup  docelowych. 
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   Ważną częścią Strategii Społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych 

związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmacnia to system 

instytucjonalnej pomocy o nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno –finansowe, 

co z kolei daje szanse na skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów 

społecznych w Gminie Żnin. W obszarze  problemów społecznych rodziny występują 

najczęściej takie trudności  jak:  

 -choroby 

- bezradność lub niepodejmowanie działań wobec osób wymagających pomocy i 

osób niepełnosprawnych 

- konflikt wewnątrzrodzinny spowodowany rozwodem lub roszczeniami  

  materialnymi 

- trudności emocjonalne 

- sieroctwo naturalne lub społeczne 

- trudności wychowawcze z dziećmi 

- przemoc fizyczna i psychiczna 

- uzależnienie od alkoholu lub narkotyków 

- nieletnia matka 

- bezrobocie 

- przestępczość nieletnich 

- bezdomność 

- ubóstwo 

- wielodzietność 

   Dotychczasowe doświadczenia pracy instytucji społecznych w tym szczególnie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ukazują, że tylko w strategicznym podejściu 

należy upatrywać szans trwałego rozwiązania powyższych problemów. 
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I. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH  GMINY   ŻNIN 

1.1. Podstawa opracowania 

    Podstawę do opracowania  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Żnin na lata 2009 – 2015 stanowi artykuł 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728), który 

nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji strategii.  Prace nad Strategią 

prowadzone były pod kierunkiem Zespołu do spraw Opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin powołanego Zarządzeniem 

Burmistrza Nr 30/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku. Zespół przygotował materiały 

źródłowe do diagnozy.  

 

1.1.1. Ustawa o pomocy społecznej 

     Warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej  określa Ustawa z 

dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2008 roku, 

Nr 115, poz. 728 ). Ustawa o pomocy społecznej określa: 

1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 

2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 

3) organizację pomocy społecznej; 

4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

    Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości (art. 2. 1). 

    Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

    Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. (art. 3. 1). 

    Według Ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu: 
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1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9)bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia    

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo - wychowawcze; 

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

1.1.2. Ustawy regulujące system pomocy społecznej 

 

System pomocy społecznej określają  następujące ustawy: 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z 

późn. zm.) 

       Reguluje ona  nowy system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, 

finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie odrębny od 

systemu pomocy społecznej. Ustawa określa warunki nabywania prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych 

świadczeń. W myśl ustawy świadczeniami rodzinnymi są: 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 

 Zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia dziecka; 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 



10 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

 Urodzenia dziecka; 

 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 

 Samotnego wychowywania dziecka; 

 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 

 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 

 Rozpoczęcia roku szkolnego; 

 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122. poz. 1143 z późn. zm.) 

      Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do społeczeństwa 

osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. 

Wychodzi również naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które oczekują 

od państwa większego zaangażowania w aktywizację i edukację środowisk 

dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Ustawa kładzie nacisk na edukację i 

aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, a także na 

wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Regulacja ta  ma zastosowanie przede 

wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób 

bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od 

alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie 

leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz 

uchodźców.  

      Tym osobom nowa ustawa oferuje zatrudnienie socjalne, rozumiane jako 

uczestnictwo w "inkubatorach społecznych" - Centrach Integracji Społecznej - lub 

jako wspierane zatrudnienie socjalne u przedsiębiorców, w Centrach Integracji 

Społecznej bądź w ramach własnej działalności gospodarczej w formie spółdzielni. 

      Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia osób, 

które uległy wykluczeniu społecznemu. Wsparcie może polegać na skierowaniu 

danej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy. W tej sytuacji 

pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia danej osoby przez okres do 18 

miesięcy, zaś Powiatowy Urząd Pracy do refundowania ze środków Funduszu Pracy 

części wynagrodzenia przez  okres pierwszych  dwunastu miesięcy.  
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      Ustawa powołuje do życia Centra Integracji Społecznej, w których osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. bezdomne lub uzależnione od 

alkoholu, będą mogły liczyć na zatrudnienie socjalne. 

 

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

z późn. zm.) 

       Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji 

rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  

       Ustawa przewiduje, że  w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego 

mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, 

samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy 

pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.  

      W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:  

1/ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,  

2/ zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 

w środowisku rodzinnym i społecznym,  

3/ kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  

 

       Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz.873 z 2003r. 

z późn. zm.) 

       Uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie jest ważnym aktem prawnym, wprowadzającym 

kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji 

pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to:  

- prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna 

pożytku publicznego),  
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- uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku 

publicznego oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu 

organizacji pożytku publicznego),  

- nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,  

- wolontariat.  

 

      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 70,poz. 473 z późn. zm.) 

      Rozwiązywanie problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i 

środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które na 

mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  uzyskały 

kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach  

lokalnych. Ustawodawca w art. 4[1] ust 1 stanowi: „prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna 

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań gminy". 

 

      Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 roku Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.) 

       Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady 

postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

       Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

należy w szczególności: 

 Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy; 

 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 

 Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie ; 

 Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 
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      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 179,poz. 1485 

z późn. zm.) 

      Ustawa określa między innymi zasady i tryb postępowania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii oraz zadania i uprawnienia organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie 

przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, 

przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić 

do narkomanii. 

      Przeciwdziałanie narkomanii w zakresie zadań własnych gminy obejmuje między 

innymi: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, udzielanie 

rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

       Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007 roku, 

Nr 192, poz. 1378) 

      Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na 

podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji, warunki 

nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, zasady i tryb postępowania w sprawach 

przyznawania i wypłacania świadczeń, zasady finansowania świadczeń oraz 

działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

1.2. Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii 

Europejskiej 

  W zakresie polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Społecznego istnieją 

regulacje podejmowane przez Radę, Parlament i Komisję Europejską, dotyczące 

Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki społecznej i wsparcia 

społecznego.  

1. Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r. wprowadzające ogólne przepisy 

dotyczące Funduszy Strukturalnych  (1260/99 WE) 
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2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 21 czerwca 1999w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1783/99WE) 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 12 lipca 1999 w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/99WE) 

4. Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r. dotyczące koordynacji pomocy w 

ramach strategii przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii 

Europejskiej oraz zmieniające rozporządzenie 3906/89EWG (1266/99WE) 

5. Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające Instrument 

Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (1267/1999WE) 

 

 

1.3. Dokumenty programowe 

 Strategia koresponduje z Europejską Polityką Społeczną, określoną w głównej 

mierze podczas szczytu Lizbońskiego w roku 2000 oraz krajowymi dokumentami, 

takimi jak: 

1. Narodową Strategią Spójności na lata 2007 -2013, 

2. Narodową Strategią Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013; 

3. Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007 – 2013;  

4. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013; 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2007 -2013 ; 

 

 

1.4. Metodyka pracy nad strategią 

 Celem opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Żnin na lata 2009 – 2015 Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 30/2008 z dnia 28 lutego 

2008 roku powołał zespół zadaniowy do spraw opracowania strategii. Pracę zespołu 

koordynuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Pani Maria 

Bursztyńska. 
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 W zespole znalazły się następujące osoby: 

-   Aleksandra Nowakowska – Zastępca Burmistrza Żnina 

-  Maria Bursztyńska –koordynator projektu, Dyrektor MOPS w Żninie 

-   Krzysztof Wierzchosławski – Przewodniczący Komisji Socjalno – Bytowej  i   

Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie 

-   Halina Rosiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Żninie 

-  Jerzy Krynicki – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Miejskiej w Żninie 

-   Ryszard Ulatowski – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw   

Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie 

-   Małgorzata Kociałkowska – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych MOPS  w    

Żninie 

-   Beata Florczak – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Żninie 

-   Jadwiga Jeziorna – Inspektor ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych MOPS w Żninie. 

 Opracowanie dokumentu poprzedziły spotkania z przedstawicielami środowisk i 

grup społecznych oraz organizacji i instytucji z terenu Gminy Żnin.  

 Podstawę opracowania strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe i 

zgromadzone  w wyniku prac Zespołu oraz materiały będące wynikiem badań 

ankietowych różnych środowisk i grup społecznych. W celu selekcji problemów 

uważanych przez mieszkańców za najistotniejsze dokonano społecznych konsultacji 

środowiskowych.  

 Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie 

społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność 

wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i 

systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali miasta i gminy.  

 Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Żnin została 

sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żninie, uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z 

Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,  Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, Komendy Powiatowej 
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Policji w Żninie, Sądu Rejonowego oraz instytucji i organizacji współpracujących z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie.   

 Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Żnin  przygotował bardzo dobrej jakości analityczne materiały źródłowe, niezbędne 

dla diagnozy sytuacji społecznej w Gminie Żnin, co pozwoliło na wypracowanie 

kierunków strategicznych działań odnoszących się  do rzeczywistych problemów 

społeczności lokalnej i wskazanie skutecznych kierunków działań dla ich 

rozwiązania, a także ustalenie układu współpracy instytucjonalnej dla 

poszczególnych problemów społecznych. 

 W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej, została opracowana strategia 

rozwiązywania problemów pomocy społecznej na najbliższe lata, która jest 

rozwinięciem działań oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy 

społecznej w Żninie. Sukcesywnie w toku prac strategicznych następowało 

przeformułowanie roli i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także 

sposobów realizacji świadczonej pomocy.  

 W ramach prac strategicznych dokonano przejścia od modelu pomocy, którego 

zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego, do modelu nastawionego 

na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z 

prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Było to możliwe dzięki rozwojowi 

różnego rodzaju usług w MOPS dla różnych grup świadczeniobiorców, poradnictwa 

prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy 

socjalnej. 

 W pracy nad Strategią, zastosowano metodę ekspercko - społeczną. Dokument 

jest syntezą wypracowanych kierunków strategicznych dla realizacji polityki 

społecznej Gminy Żnin. W procesie monitoringu realizacji strategii, kierunki i 

działania powinny być aktualizowane i dostosowane do zmieniającej się 

rzeczywistości i otoczenia społeczno - gospodarczego. Przyjęcie strategii stanowi 

proces otwierający długoterminowe planowanie polityki społecznej.  

 Strategia jest bowiem podstawą do podejmowania długofalowych (w 

perspektywie minimum 5-letniej) zintegrowanych działań rozwojowych w sferze 

społecznej oraz wdrażania rozwiązań w postaci programów lokalnych, mających na 

uwadze realizację celów zawartych w Strategii.  
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 Wypracowana lista propozycji projektowych ze sfery polityki społecznej, stanowi 

integralną część Strategii i zawiera konkretne wskazania przedsięwzięć, mających na 

celu uzupełnienie kierunków strategicznych.  

 Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin są zgodne ze 

„Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Żnin na lata 2002-

2012‖. Dokument jest również spójny ze „Strategią Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego‖.  

 

 

1.5. Proces konsultacji społecznych i jego wyniki  

  W procesie programowania  i opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Żnin  istotną rolę odegrały konsultacje społeczne, których celem 

było zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla realizacji celów 

zatrudnieniowych   na obszarze gminy. Metoda aktywnego planowania przyjęta 

przez władze samorządowe Gminy Żnin dla określenia podstawowych celów , 

kierunków oraz działań dla rozwoju rynku pracy zrealizowania została z udziałem 

przedstawicieli  wiodących środowisk i organizacji:  

 lokalnej przedsiębiorczości 

 organizacji społecznych  

 instytucji rynku pracy 

 przedstawicieli grup bezrobotnych 

 organizacji rynku pracy 

 przedstawicieli samorządu Gminy Żnin 

 przedstawicieli organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń 

 parafii z terenu miasta Żnin 

 instytucji opieki zdrowotnej. 

 

       W procesie planowania strategicznego istotnym elementem uspołecznienia były 

skierowane do mieszkańców ankiety. Procesem ankietowania objęto ponad 600 

mieszkańców  Gminy Żnin. Ankiety do mieszkańców skierowano za pośrednictwem 
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instytucji administracji publicznej, MOPS – u oraz organizacji społecznych, co dawało 

gwarancję dotarcia do wybranych i reprezentatywnych grup docelowych. 

      Poniżej w formie wykresów przedstawiono strukturę procesu konsultacji 

społecznych i jego wyniki. Wyniki dotyczące konsultacji społecznych w ramach 

planowania „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin‖ 

opracowano na podstawie 400 odesłanych i wypełnionych ankiet, co odpowiada 

warunkom reprezentatywności procesu badań ankietowych. 

 

       Poniżej przedstawiono wyniki statystyczne  ankiet  przeprowadzonych w związku 

z przystąpieniem do opracowania przez Urząd Miejski w Żninie i Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żninie strategii rozwiązywania problemów społecznych na 

terenie Gminy Żnin.  

 

Tabela nr 1 Podział ankietowanych ze względu na wiek  

 

 

 

 

 

Wykres nr 1 Wiek osób ankietowanych 
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Tabela nr 2 Wykształcenie osób biorących udział w badaniach 

 

 

 

Wykres nr 2 Wykształcenie osób ankietowanych  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3  Miejsce zamieszkania respondentów 

 

 

 

 

Rodzaj 

wykształcenia 
Mężczyźni Kobiety 

Podstawowe 18,42 18,31 

Zasadnicze 

zawodowe 
42,11 23,94 

Średnie 28,95 42,26 

Wyższe 10,52 15,49 

 Mężczyźni Kobiety 
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Wieś 35 29,3 
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Wykres nr 3  Miejsce zamieszkania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4  Główne problemy społeczne wskazane przez mieszkańców Gminy Żnin 

 

Problemy społeczne Ogółem % 

Bezrobocie 20,52 

Alkoholizm 34,79 

Narkomania 12,87 

Ubóstwo 22,34 

Bezradność życiowa 16.41 

Przemoc w rodzinie 29.72 

Niepełnosprawność 13,33 

Problemy wieku 

podeszłego 
10,07 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

7,76 
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Wykres nr 4 Główne problemy społeczne wskazane przez mieszkańców Gminy Żnin  z 

podziałem na płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z przedstawionych powyżej tabeli i wykresu wynika, że dominującymi 

problemami w Gminie Żnin jest zdaniem osób ankietowanych alkoholizm, przemoc w 

rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. 
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Tabela  nr 5 Czy oferta pomocy osobom starszym na terenie Gminy Żnin jest wystarczająca? 

 

 

 

 

Wykres nr  5  Czy oferta pomocy osobom starszym  na terenie gminy jest wystarczająca –  

udzielane odpowiedzi z podziałem na płeć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaniem ankietowanych pomoc skierowana do osób starszych jest niewystarczająca. 
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Tabela nr 6 Działania, które zdaniem ankietowanych, powinien podjąć samorząd w obszarze 

pomocy społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Ogółem % 

Rozwinąć specjalistyczne formy 

pomocy tj. poradnictwo rodzinne, 

interwencja kryzysowa itp. 

61,57 

Stworzyć dodatkowe formy pomocy  

w środowisku, takie jak ośrodki 

wsparcia 

66,82 

Stworzyć dodatkowe formy opieki 

nad dzieckiem umożliwiające 

rodzicom podjęcie pracy (rozwijać 

działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, nieodpłatne przedszkola, 

więcej żłobków i przedszkoli) 

41,92 

Pomóc w skutecznej emigracji 

zarobkowej 
25,36 

Sprawdzać warunki bytowe rodzin 2,94 

Poszukiwać pracy 1,39 
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Wykres nr 6  Działania, które zdaniem ankietowanych, powinien podjąć samorząd w 

obszarze pomocy społecznej – udzielane odpowiedzi z podziałem na płeć ankietowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród działań stawianych przed samorządem Gminy ankietowani wskazali 

stworzenie dodatkowych form pomocy w środowisku takich jak ośrodki wsparcia oraz 

rozwój specjalistycznych form pomocy tj. poradnictwo rodzinne, interwencja 

kryzysowa itp. 
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pomocy tj. poradnictwo 
rodzinne, interwencja kryzysowa itp.

Stworzyć dodatkowe formy pracy w 
środowisku, takie jak ośrodki wsparcia 
31,94

Stworzyć dodatkowe formy opieki nad 
dzieckiem umożliwiające rodzicom 
podjęcie pracy (rozwijać działalność 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, nieodpłatne 
przedszkola, więcej żłobków i 
przedszkoli)

Pomóc w skutecznej emigracji 
zarobkowej

Sprawdzać warunki bytowe rodzin

Poszukiwać pracy
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Tabela nr 7  Działania samorządu, które mogłyby ograniczyć obszary wykluczenia 

społecznego 

 

 

Wykres nr  7 Działania samorządu, które mogłyby ograniczyć obszary wykluczenia 

społecznego- odpowiedzi udzielane z podziałem na płeć respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Ogółem % 

Kontynuować program prac społecznie użytecznych i 
roboty publiczne 

76,16 

Przyznać dodatkowe środki pieniężne z pomocy społecznej 48,52 

Otworzyć centrum integracji społecznej, upowszechnić 
zatrudnienie wspierane 

38,15 

Wsparcie organizacji pozarządowych w organizowaniu 
różnych przedsięwzięć adresowanych do osób 

wykluczonych społecznie 

33,21 

Zmotywować osoby zamieszkujące obszar gminy, 
uzmysłowić im problemy i pokazać jak skutecznie je 

rozwiązać 

0,69 

Pomoc niepełnosprawnym 3,27 

37,80%

23,18%18,29%

19,51%

0 1,22%

Mężczyźni
Kontynuować program prac społecznie 
użytecznych i roboty publiczne

Przyznać dodatkowe środki pieniężne z 
pomocy społecznej

Otworzyć centrum integracji 
społecznej, upowszechnić zatrudnienie 
wspierane

Wsparcie organizacji pozarządowych w 
organizowaniu różnych przedsięwzięć 
adresowanych do osób wykluczonych 
społecznie

Zmotywować osoby zamieszkujące obszar 
gminy, uzmysłowić im problemy i 
pokazać jak skutecznie je rozwiązać

Pomoc niepełnosprawnym
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      Jako główne działania samorządu w sferze ograniczenia  wykluczenia 

społecznego ankietowani wskazali kontynuację prac społecznie użytecznych i robót 

publicznych oraz wsparcie finansowe z pomocy społecznej.  

 

Tabela nr 8  Negatywne zjawiska w środowisku dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatywne zjawiska Ogółem % 

Zaniedbanie 
wychowawcze 

41,13 

Zaniedbanie społeczne 
(niedożywienie, higiena 

itp.) 
14,84 

Sieroctwo 2,19 

Trudności w 
przystosowaniu młodzieży 

opuszczającej placówki 
opiekuńczo-

wychowawcze i rodziny 
zastępcze 

4,25 

Demoralizacja 23,34 

Spożywanie alkoholu 44,76 

Narkomania 19,67 

Przestępczość 19,18 

Wandalizm 31,55 

38,36%

25,34%

19,86%

13,70%

0,69% 2,05%

Kobiety
Kontynuować program prac 
społecznie użytecznych i roboty 
publiczne

Przyznać dodatkowe środki 
pieniężne z pomocy społecznej

Otworzyć centrum integracji 
społecznej, upowszechnić 
zatrudnienie wspierane

Wsparcie organizacji pozarządowych 
w organizowaniu różnych 
przedsięwzięć adresowanych do 
osób wykluczonych społecznie

Zmotywować osoby zamieszkujące 
obszar gminy, uzmysłowić im 
problemy i pokazać jak skutecznie je 
rozwiązać

Pomoc niepełnosprawnym
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Wykres nr 8  Negatywne zjawiska w środowisku dzieci i młodzieży- odpowiedzi udzielane 

wg. płci 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Głównymi negatywnymi zjawiskami zauważanymi przez mieszkańców Gminy Żnin 

wśród dzieci i młodzieży są: spożywanie alkoholu i zaniedbania wychowawcze. 

Tabela nr 9 Jakie działania społeczne powinien podjąć samorząd gminy, aby zorganizować 

pomoc dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społecznej 

 

21,43%

8,93%

1,79%
1,79%

12,50%
19,64%

9,82%

9,82%

14,28%

MężczyźniZaniedbanie wychowawcze

Zaniedbanie społeczne (niedożywienie, higiena 
itp.)

Sieroctwo

Trudności w przystosowaniu młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze
Demoralizacja

Spożywanie alkoholu

Narkomania

Przestępczość

Wandalizm

19,70%

5,91%
0,45%2,46%

10,84%

25,12%

9,85%

9,36%

16,27%

Kobiety
Zaniedbanie wychowawcze

Zaniedbanie społeczne (niedożywienie, higiena 
itp.)

Sieroctwo

Trudności w przystosowaniu młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze
Demoralizacja

Spożywanie alkoholu

Narkomania

Przestępczość

Wandalizm
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Działania społeczne Ogółem % 

Wesprzeć organizacje pozarządowe w 

organizowaniu różnych przedsięwzięć 

adresowanych do dzieci i młodzieży 

35,53 

Zorganizować dodatkowe placówki 

wsparcia dziennego 
39,25 

Stworzyć dodatkowe rozwiązania w 

środowisku np. pedagog rodzinny, 

terapeuta, pedagog ulicy itp. 

30,26 

Stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. 

wsparcia dziecka i pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym 

12,77 

Zwiększyć liczbę rodzin zastępczych 18,56 

Rozwinąć działalność punktów 

konsultacyjno-informacyjnych dla rodzin, w 

których dzieci i młodzież spożywają alkohol 

i narkotyki 

38,20 

Rozwijać i propagować ideę grup 

wolontariackich 
24,37 

Zwiększyć rodzinne 1,06 
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Wykres nr 9 Jakie działania społeczne powinien podjąć samorząd gminy, aby zorganizować 

pomoc dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społecznej – odpowiedzi udzielane z 

podziałem na płeć ankietowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Działania społeczne jakie powinien podjąć samorząd Gminy, aby zorganizować 

pomoc dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim organizowanie dodatkowych 

placówek wsparcia dziennego oraz rozwijać działalność punktów konsultacyjno – 

informacyjnych dla rodzin 

 

 

18,95%

20%

13,68%

4,21%
9,47%

18,95%

14,74% 0

Mężczyźni
Wesprzeć organizacje pozarządowe w 
organizowaniu różnych przedsięwzięć 
adresowanych do dzieci i młodzieży
Zorganizować dodatkowe placówki wsparcia 
dziennego

Stworzyć dodatkowe rozwiązania w środowisku 
np. pedagog rodzinny, terapeuta, pedagog ulicy 
itp.
Stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. 
wsparcia dziecka i pomocy rodzinom 
dysfunkcyjnym
Zwiększyć liczbę rodzin zastępczych

Rozwinąć działalność punktów konsultacyjno-
informacyjnych dla rodzin, w których dzieci i 
młodzież spożywają alkohol i narkotyki
Rozwijać i propagować ideę grup 
wolontariackich

Zwiększyć rodzinne

16,58%

19,25%

16,58%

8,56%9,09%

19,25%

9,63% 1,06%
Kobiety

Wesprzeć organizacje pozarządowe w 
organizowaniu różnych przedsięwzięć 
adresowanych do dzieci i młodzieży
Zorganizować dodatkowe placówki wsparcia 
dziennego

Stworzyć dodatkowe rozwiązania w środowisku 
np. pedagog rodzinny, terapeuta, pedagog ulicy 
itp.
Stworzyć interdyscyplinarne zespoły ds. 
wsparcia dziecka i pomocy rodzinom 
dysfunkcyjnym
Zwiększyć liczbę rodzin zastępczych

Rozwinąć działalność punktów konsultacyjno-
informacyjnych dla rodzin, w których dzieci i 
młodzież spożywają alkohol i narkotyki
Rozwijać i propagować ideę grup 
wolontariackich
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Tabela nr 10 Czy osoby niepełnosprawne są akceptowane w środowisku lokalnym 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 10 Czy osoby niepełnosprawne są akceptowane w środowisku lokalnym – 

odpowiedzi udzielane zgodnie z płcią respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdaniem ponad 50% ankietowanych osoby niepełnosprawne są lub raczej są 

akceptowane w środowisku lokalnym.  

 

 

Akceptacja 

niepełnosprawności 
Ogółem % 

Tak 6,73 

Raczej tak 45,59 

Raczej nie 23,46 

Nie 10,24 

Trudno powiedzieć 13,98 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2,50% 10,96%

42,50%
50,68%

25%

21,92%15%
5,48%

15% 10,96% Trudno 
powiedzieć

Nie

Raczej Nie

Raczej Tak

Tak
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Tabela nr 11 Czy oferta pomocy osobom niepełnosprawnym (m.in. dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych) jest wystarczająca? 

 

 

 

 

 

       Wykres nr 11 Czy oferta pomocy osobom niepełnosprawnym (m.in. dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych) jest wystarczająca – odpowiedzi z podziałem na płeć ankietowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Respondenci uważają, że oferta pomocy osobom niepełnosprawnym jest 

niewystarczająca. 

 

Czy oferty pomocy są 

wystarczające 
Ogółem % 

Tak 6,73 

Raczej tak 22,78 

Raczej nie 34,75 

Nie 20,28 

Trudno powiedzieć 15,46 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2,50% 10,96%
25%

20,55%

32,50%
37%

20%
20,55%

20% 10,96%
Trudno powiedzieć

Nie

Raczej nie

Raczej tak

Tak
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Tabela nr 12 Problemy społeczne osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

Wykres  nr 12  Problemy społeczne osób niepełnosprawnych – odpowiedzi ankietowanych z 

podziałem na płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankietowani uważają, że bariery architektoniczne to główne problemy osób 

niepełnosprawnych  

 

 

Problemy społeczne Ogółem % 

Bariery architektoniczne 35,33 

Utrudniony dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych 
27,08 

Brak akceptacji w środowisku 

lokalnym 
16,74 

Ubóstwo 20,85 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

36,90% 33,77%

25% 29,14%

20,24% 13,25%

17,86% 23,84%

Ubóstwo

Brak akceptacji w 
środowisku 
lokalnym

Utrudniony dostęp 
do placówek 
rehabilitacyjnych

Bariery 
architektoniczne
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Tabela nr 13  Czy w gminie istnieje zjawisko przemocy domowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr  13 Odpowiedzi respondentów  dotyczące zjawiska przemocy według płci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z badań wynika, że na terenie Gminy Żnin znane i dostrzegane jest zjawisko 

przemocy domowej. 

 

Przemoc domowa 
Ogółem 

% 

Znam takie przypadki 52,61 

Nie znam takich przypadków 40,31 

Nie odpowiedziało 7,08 

57,50%42%

7,50%
Mężczyźni

Znam takie 
przypadki

Nie znam 
takich 
przypadków
Nie 
odpowiedział
o

47,72%
51%

6,66%
Kobiety
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Tabela nr 14  Czy dostrzegacie Państwo potrzebę pomocy osobom chorym psychicznie 

zamieszkałym na terenie Gminy Żnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 14  Dostrzeganie przez ankietowanych potrzeby pomocy osobom chorym 

psychicznie zamieszkałym na terenie Gminy Żnin – odpowiedzi udzielane według płci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prawie ¾ respondentów uważa, że należy objąć pomocą osoby chore  

psychiczne.  

 

 

 

Potrzeba pomocy osobom 

chorym psychicznie 
Ogółem % 

Tak 74,08 

Nie 18,56 

Nie odpowiedziało 7,36 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mężczyźni Kobiety

77,50% 70,67%

22,50%
14,67%
14,66%

Nie 
odpowiedziało

Nie

Tak
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Tabela nr 15   Najlepsza pomoc dla osób chorych psychicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wykres nr 15  Najlepsze formy pomoc dla osób chorych psychicznie – z podziałem na płeć 

ankietowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pomocy chorym 

psychicznie 
Ogółem % 

Pomoc opiekuńcza w środowisku 26,46 

Pobyt w domu pomocy 

społecznej 
11,14 

Rozwijanie działalności 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy Społecznej i 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

50,80 

Pobyt w szpitalu specjalistycznym 11,60 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mężczyźni Kobiety

25% 27,91%

8,33%
13,95%

56,25% 45,35%

10,42% 12,79%

Pobyt w szpitalu 
specjalistycznym

Rozwijanie działalności 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy Społecznej i 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

Pobyt w domu pomocy 
społecznej

Pomoc opiekuńcza w
środowisku
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Respondenci uważają, że najlepszą formą pomocy dla osób chorych psychicznie jest  

pobyt w  środowiskowym domu wsparcia dziennego  

 

Tabela nr 16 Najlepsza pomoc dla osób somatycznie chorych 

 

 

 

 

 

Wykres  nr 16  Najlepsza  forma  pomocy  dla osób somatycznie chorych – odpowiedzi 

udzielane z podziałem na płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dla somatycznie 

chorych 
Ogółem % 

Pomoc opiekuńcza w 

środowisku 
34,18 

Pobyt w domu pomocy 

społecznej 
13,70 

Zorganizowanie w gminie 

dziennego pobytu 
52,12 

32,56%

35,80%

16,28%

11,11%

51,16%
53,09%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Mężczyźni Kobiety

Pomoc opiekuńcza w 
środowisku

Pobyt w domu pomocy 
społecznej

Zorganizowanie w gminie 
dziennego pobytu
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       Ankietowani wskazują, iż najlepszą formą pomocy dla osób somatycznie 

chorych jest utworzenie na terenie gminy Domu Dziennego pobytu 

 

Tabela nr 17  Osoby, które mogą być zagrożone problemem uzależnień 

 

 

 

 

Wykres nr  17 Osoby, zdaniem ankietowanych  zagrożone problemem uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby narażone na 

problem uzależnienia 
Ogółem % 

Osoby bezrobotne 34,30 

Osoby uzyskujące niskie 

dochody 
13,08 

Rodziny wielodzietne 11,35 

Rodziny dysfunkcyjne 10,65 

Osoby niepełnosprawne 2,43 

Osoby starsze 1,73 

Osoby samotne 7,91 

Osoby bezdomne 18,55 

37,84%

12,16%
10,81%

10,81%

1,35%

1,35%

8,11%

17,57%

Mężczyźni
Osoby bezrobotne

Osoby uzyskujące niskie 
dochody

Rodziny wielodzietne

Rodziny dysfunkcyjne

Osoby niepełnosprawne

Osoby starsze

Osoby samotne

Osoby bezdomne

30,76%

13,99%

11,89%
10,48%

3,50%

2,10%

7,70%
19,58%

Kobiety
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       Badane osoby wskazały, że wśród osób zagrożonych problemem uzależnień 

największą grupę stanowią osoby bezrobotne, bezdomne oraz uzyskujące niskie 

dochody. 

 

Tabela nr 18 Skala problemu uzależnień na terenie Gminy Żnin 

  

 

 

 

 

Wykres nr 18 Skala problemu uzależnień na terenie Gminy Żnin – odpowiedzi udzielane z 

podziałem na mężczyzn i kobiety  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala uzależnień Ogółem % 

Wysoka 37,36 

Średnia 38,91 

Niska 1,02 

Trudno 

powiedzieć 
22,71 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Mężczyźni Kobiety

46,94%
27,78%

30,61%

47,22%

Trudno 
powiedzieć

Niska

Średnia

Wysoka
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       Prawie 76% mieszkańcy Gminy uważa, że skala uzależnień  jest wysoka bądź 

średnia. 

 

Tabela nr 19  Jakie rozwiązania dotyczące uzależnień są  najbardziej skuteczne? 

 

 

 

Wykres  nr 19  Propozycje najbardziej zdaniem ankietowanych skutecznych rozwiązań 

dotyczących uzależnień – odpowiedzi udzielane według płci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje rozwiązań Ogółem % 

Współpraca z policją, organizacjami i instytucjami 

pomagającymi osobom uzależnionym 
23,64 

Szerzenie oświaty w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży 13,84 

Udzielanie pomocy oraz organizowanie grup wsparcia dla 

osób uzależnionych 
18,36 

Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 21,06 

Zapewnienie w każdej szkole pomocy pedagoga i psychologa 23,10 

23,16%
24,10%

12,63%

15,06%
16,84%

19,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Mężczyźni Kobiety

Współpraca z 
policją, organizacjami i 
instytucjami pomagającymi 
osobom uzależnionym

Szerzenie oświaty w tym 
zakresie wśród dzieci i 
młodzieży

Udzielanie pomocy oraz 
organizowanie grup 
wsparcia dla osób 
uzależnionych

Organizowanie wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży

Brak Odpowiedzi
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      Jako najbardziej skuteczne rozwiązania w zakresie walki z problemem 

uzależnień badani wskazali szeroko rozumianą pomoc specjalistów. 

 

 

Tabela nr 20  Jak oceniają Państwo swoje warunki życia? 

 

 

 

  

Ponad 66% ankietowanych ocenia swoje warunki życia jako średnio dobre. 
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Tabela nr 21 Jak w ciągu najbliższych 5 lat zmienią się warunki życia w naszej Gminie? 

 

 

 

 

 

Wykres nr 20 Zmiany dotyczące warunków życia w Gminie Żnin w perspektywie najbliższych 

5 lat – odpowiedzi ankietowanych z podziałem na płeć 
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Tabela nr 22 Dostępność do poradni specjalistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 21  Dostępność do poradni specjalistycznych – odpowiedzi ankietowanych z 

podziałem na płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdecydowana większość badanych uważa, że dostęp do poradni 

specjalistycznych nie jest zadowalająca.   

       Z analizy wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że 

dominującymi problemami w Gminie Żnin są: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm i 

przemoc w rodzinie. Niepokojący jest również fakt, że problem spożywania alkoholu 

Czy dostępność do poradni 

specjalistycznych jest 

zadowalająca 

Ogółem % 

Tak 5,40 

Raczej tak 12,95 

Raczej nie 28,62 
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10,8110,81
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10,81
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dotyczy coraz większej grupy dzieci i młodzieży a wynika to z zaniedbań 

wychowawczych rodzin. 

       Kolejnym ważnym problemem wskazywanym przez osoby ankietowane jest 

niewystarczająca oferta pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i 

psychicznie chorych. 

       Zdaniem respondentów celem rozwiązania wskazywanych problemów 

należałoby:  

 Stworzyć dodatkowe formy pomocy w środowisku takie jak: ośrodki wsparcia 

oraz rozwinąć specjalistyczne formy pomocy, 

 Kontynuować i rozwijać prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne i 

roboty publiczne, 

 Organizować dodatkowe placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

 Utworzyć Dom Dziennego Pobytu dla osób somatycznie chorych, 

 Rozwijać pomoc specjalistyczną na rzecz osób z problemami uzależnień 

 

       Powyższe wskazania zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu i 

formułowaniu celów strategii. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŻNIN 

 

2.1. Rys historyczny Żnina 

       Sercem gminy, siedzibą jej władz oraz wielu ważnych instytucji i podmiotów 

funkcjonujących w gminie jest miasto Żnin. Nazwa miasta wywodzi się ze 

staropolskiego słowa „żnieja‖ i określa rolniczy charakter regionu. Pierwsi ludzie 

pojawili się w okolicach Żnina kilkanaście tysięcy lat temu – po ustąpieniu lądolodu 

skandynawskiego  i pojawieniu się tundry. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą 

sprzed 10 tysięcy lat, z okresu paleolitu.  

       Liczne znaleziska archeologiczne świadczą o powiązaniach Żnina ze światem 

antycznym. Kontakty takie umożliwiała droga bursztynowa biegnąca od Adriatyku 

przez Śląsk i Kalisz do Bałtyku. Przebieg tej drogi przedstawia mapa Ptolemeusza z 

Aleksandrii (90-168 r. n.e.). Umieszczony na niej gród Setidava na północ od Kalisza 

przez część naukowców identyfikowany jest z najdawniejszym Żninem. 

       Układ przestrzenny Żnina ukształtował się na początku XI w. Obejmował on trzy 

elementy: na półwyspie gród (siedziba władzy i zarządu administracyjno-

wojskowego), podgrodzie z ludnością rzemieślniczo-wojskową oraz na Ostrowie targ 

z gospodą i miejscem kultu.  

       W państwie Piastów Żnin stanowił ważny węzeł komunikacyjny. Władza 

państwowa usadowiła się w grodzie położonym wśród mokradeł brzegu Dużego 

Jeziora Żnińskiego. Żnin pełnił w tym czasie przede wszystkim funkcję militarną. 

Sprawował on kontrolę nad przeprawą przez Gąsawkę, jednocześnie blokował 

najeźdźcom drogę w głąb państwa.  

       W I połowie XII w. Żnin stał się własnością Kościoła. Zostało to potwierdzone w 

Bulli Gnieźnieńskiej wystawionej przez papieża Innocentego II w dniu 7 lipca 1136 r. 

dla metropolity Jakuba ze Żnina. Jest to najstarszy dokument zawierający wzmiankę 

o Żninie (provincia de Znein cum foro). W 1234 r. Władysław Odonic zrzekł się praw 

do kasztelani żnińskiej na rzecz arcybiskupa Janusza II, z rąk którego w 1263 r. Żnin 

otrzymał prawa miejskie w formie lokacji na prawie magdeburskim. W 1284 r. książę 
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wielkopolski Przemysł II zatwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje nadane 

przez jego poprzedników oraz nadał arcybiskupowi Jakubowi Śwince prawo 

posługiwania się w mieście Żninie własną monetą, która była monetą obiegową w 

całym państwie. Przywilej mennicy był bardzo dochodowy, część wypracowanego w 

Żninie zysku przeznaczano prawdopodobnie na podniesienie gospodarki w żnińskim 

kluczu dóbr kościelnych. Atrakcyjną lokalizację grodu wzmacniał biegnący przez Żnin 

szlak handlowy (Szlak Bursztynowy) ze Śląska do Gdańska.  

       W lipcu 1331 r. do miasta wtargnął oddział Zakonu Krzyżackiego pod 

dowództwem Marszałka Dietricha von Altenburga. Żnin został doszczętnie spalony i 

złupiony. Aby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości postanowiono otoczyć 

miasto murem obronnym. Jego budowę rozpoczęto około 1343 r. W tym czasie 

lewobrzeżny Żnin przybrał kształt owalu, powstała ulica Wielka (obecnie 

Śniadeckich), ulica Mniska (obecnie Rychlewskiego) oraz rynek. Stare Miasto 

zabezpieczone było od zachodu i północy podwójnymi fosami, w ulicy Dworskiej 

(obecnie Kościuszki) zbudowano Bramę Poznańską. Od wschodu dostępu broniła 

Brama Toruńska z mostem zwodzonym łączącym miasto z Ostrowem. Trzecią bramę 

(Wodną) założono u wylotu uliczki prowadzącej do Jeziora Małego Żnińskiego (tzw. 

Czaple). Ulice Szewska i Sukiennicza (obecnie Pocztowa) połączone zostały z 

rynkiem. W miejscu dzisiejszego kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny znajdował 

się klasztor dominikański wraz z kościołem p.w. św. Jana Chrzciciela ufundowany w 

latach 1338-39 przez arcybiskupa Janisława. W części północnej miasta powstała 

rezydencja arcybiskupia. Od zachodu miasto zamykała ulica Podmurna biegnąca 

wzdłuż muru, po przeciwległej stronie Stare Miasto zabezpieczał Ostrów z Bramą 

Ostrowską stojącą przy wylocie na wschód. Jeszcze pod koniec wieku XIX w miejscu 

Bramy istniał szeroki rów z drewnianym mostem zamiast dawnego zwodzonego. 

      W 1350 r. dokonano relokacji miasta na prawie średzkim. Siedem lat później król 

Kazimierz Wielki potwierdził wszystkie nadane wcześniej przywileje (obszar 

podlegający Żninowi nazwano powiatem – districtus). Umożliwiło to dalszy rozwój 

miasta, który, choć przerywany wojnami, pożarami i licznymi zarazami, trwał do 

początku XVII w.  

      Od XV w. w Żninie warzono wyśmienite piwo. Wypiekano tu także 

najsmaczniejszy chleb pszenny w Wielkopolsce (zgodnie ze świadectwem prymasa 



46 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

Jana Łaskiego, pochodzącym sprzed ponad czterystu lat). W 1424 r. założono w 

Żninie jedno z najstarszych w Wielkopolsce Bractwo Strzeleckie zrzeszające 

zamożniejszych rzemieślników. Po części wynikało to z obowiązku obrony fortyfikacji 

miejskich przez mieszczan. W XV wieku wybudowano na rynku gotycką wieżę 

ratuszową, tzw. basztę. W 1443 r. włączono do miasta dawny dwór arcybiskupi na 

Ostrowiu. W tych czasach Żnin był jednym z większych miast Wielkopolski. W 

późnym średniowieczu zlikwidowany został powiat żniński, a miasto znalazło się w 

powiecie kcyńskim. W XVI w. miasto weszło w skład województwa kaliskiego. 

       Od początku XVII w. datuje się upadek miasta. W czasie potopu szwedzkiego 

częściowemu zniszczeniu uległy mury obronne, fosy, brama, wiatrak, cegielnia, 

łaźnia miejska. Kolejne spustoszenia spowodowały pożary w 1678, 1692 i 1700 r. 

oraz wojna północna w 1751 r.  

        Po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 r., Żnin znalazł się pod zaborem 

pruskim, w granicach powiatu inowrocławskiego (obwód nadnotecki). Miasto 

zamieszkiwane było przez 613 mieszkańców (było większe m.in. od Bydgoszczy i 

Inowrocławia). Mimo, że w krótkim czasie osiedliło się w mieście 141 Niemców, Żnin 

był stosunkowo mało zgermanizowany i nigdy nie stracił swojego polskiego 

charakteru. Okres rozbiorów przyniósł burzenie miejskich fortyfikacji i umocnień, 

likwidację kościoła św. Trójcy na Ostrowie (1817 r.) i klasztoru dominikańskiego wraz 

z kościołem św. Jana Chrzciciela (1820 r.) Ostatecznie zostały rozebrane mury 

miejskie (Brama Toruńska w 1820 r.). Fragmenty części fundamentowej murów 

znajdują się na lewym brzegu Gąsawki (przy moście na ulicy 700-lecia) i w piwnicy 

budynku przy ulicy Podmurnej 17. Żninianie masowo wzięli udział w powstaniu 

kościuszkowskim (1794 r.). Wojska insurekcyjne kontrolowały Żnin od września do 

listopada. W 1806 r. przez miasto przeszły wojska napoleońskie. Od lipca 1807 r. do 

1815 r. Żnin wchodził w skład Księstwa Warszawskiego. W latach 1818-1887, w 

czasach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Żnin położony był w obrębie 

powiatu szubińskiego podlegającego departamentowi bydgoskiemu.  

      W pierwszej połowie XIX w. Żnin ponownie wszedł na ścieżkę dynamicznego 

rozwoju. Brukowano drogi, stawiano budynki, rozwijał się handel i rzemiosło. W 

1887 r. Żnin został stolicą powiatu. W latach 1892/93 sejmik powiatowy uchwalił 

decyzję o budowie kolei wąskotorowej o szerokości toru 600 mm. Jej zadaniem miał 
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być nie tylko przewóz pasażerów, ale także płodów rolnych do stacji kolei 

normalnotorowej w Żninie oraz do cukrowni. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 

1893 r., a już w październiku 1893 r. kolejką zwożono buraki do żnińskiej cukrowni, 

którą uruchomiono w latach 1893-94. Cukrownia wraz z dworcem kolejowym stała 

się przyczyną rozwoju przestrzennego miasta na wschód. 

       Oficjalne otwarcie Żnińskiej Kolei Powiatowej nastąpiło 1 lipca 1894 r. na 

odcinkach: Żnin - Rydlewo - Biskupin – Rogowo (dł. 19,4 km) i Biskupin - Szelejewo 

(dł. 8,2 km). W Żninie wybudowano parowozownię, warsztaty z odlewnią oraz 

budynek dyrekcji z mieszkaniami dla urzędników kolejki. W 1912 r. zbudowano 

obszerną parowozownię wachlarzową z obrotnicą. W czasie II wojny światowej kolej 

pracowała pod nadzorem niemieckim, a 1 lipca 1949 r. przeszła pod zarząd PKP. W 

latach 50-tych przewozy pasażerskie, z uwagi na otwierane w pobliżu linie 

autobusowe, systematycznie malały. Dlatego też w 1962 r. zdecydowano się 

całkowicie zamknąć ruch osobowy. Otwarcie w 1972 r. Muzeum Kolei Wąskotorowej 

w Wenecji koło Żnina, jak również wzrastający ruch turystyczny skłoniły PKP do 

uruchomienia w sezonie letnim trzech par pociągów osobowych na trasie Żnin - 

Wenecja - Biskupin – Gąsawa (dł. 12 km). W marcu 2002 r. Powiat Żniński wraz z 

Gminą Gąsawa przejął od PKP kolejkę i utworzono Żnińską Kolej Powiatową          

sp. z o.o. w Żninie. W roku 2003 udziałowcem została również Gmina Żnin. 

Funkcjonowanie kolejki stanowi istotną atrakcję turystyczną Szlaku Piastowskiego, 

Pałuk oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żnińska Kolej Powiatowa jest 

pierwszą w Polsce samorządową kolejką wąskotorową i posiada jedyny na świecie 

czynny parowóz PX 38. 

       W ciągu ostatniego dziesięciolecia XIX w. liczba mieszkańców Żnina wzrosła o 

1500. Powstało tutaj Polskie Towarzystwo Śpiewacze, wybudowano bibliotekę, 

mleczarnię, pocztę, szpital, sąd i więzienie, założono kanalizację, gazociąg, 

wodociągi miejskie, latarnie. 

       W 1909 r. w miejscu dawnego klasztoru Dominikanów zbudowano kościół 

ewangelicki (obecny kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski). Wzrost 

liczby mieszkańców został zahamowany przez wybuch I wojny światowej. Do służby 

wojskowej powołano 700 mężczyzn, 86 spośród nich zginęło.  
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      W dwudziestoleciu międzywojennym miasto wzbogaciło się o nowe zakłady 

i przedsiębiorstwa. Do największych inwestycji należała budowa elektrowni. 

Rozprzestrzenieniu ulegała zabudowa ulic Mickiewicza, Szpitalnej i Podgórnej 

(Aliantów). Rozpoczęło się zasiedlanie ulic Dąbrowskiego i 1 Stycznia.  

       W sierpniu 1939 r. Żnin liczył 5090 mieszkańców. 9 września 1939 r. Żnin został 

zajęty przez niemieckiego okupanta. Zmianie uległa nazwa miasta (Dietfurt). Sam 

Żnin nie uległ większemu zniszczeniu — Niemcy spalili synagogę przy ulicy 

Pocztowej (obecnie znajduje się w tym miejscu blok cukrowniczy), rozebrali 

kamienicę Państwa Smorowskich (pusta parcela stoi dziś w rynku), zniszczyli 

bibliotekę gimnazjum. Okupanci pozostawili jednak po sobie 16 ha plant wokół 

Starego Miasta i nad Jeziorem Małym. 

       Po wojnie nastąpił znaczny rozwój Żnina. Miasto powiększyło się, wybudowano 

fabrykę maszyn „Spomasz‖, na bazie fabryki Malaków powstał „Żefam‖. 

Zlokalizowano nowe osiedla mieszkaniowe na północny zachód od centrum (w 

rejonie ulic Mickiewicza i Browarowej oraz Wielkiej Osady – nad Dużym Jeziorem 

przy wylocie na Szubin). W latach 60-tych przyłączono do Żnina wieś Górę. Liczba 

mieszkańców przekroczyła wówczas 10000 osób.  

       W bogatą historię ziemi żnińskiej wpisało się wiele zasłużonych, nie tylko dla 

regionu i kraju, osób. Należy w tym miejscu wymienić przede wszystkim braci Jana i 

Jędrzeja Śniadeckich – wybitnych uczonych Oświecenia. Wybitnymi postaciami 

rodem ze Żnina i okolic są także Erazm Gliczner (1535-1603 - pisarz, pedagog, 

reformator religijny) oraz Klemens Janicki (1516-1543 - poeta, humanista, prekursor 

Odrodzenia). 

Strefy ochrony konserwatorskiej 

       Konsekwencją bogatej historii miasta i jego okolic jest występowanie w nim wielu 

zabytków i ważnych z architektonicznego punktu widzenia obiektów. W celu objęcia 

ich należytą ochroną w mieście wyodrębniono strefy ochrony konserwatorskiej. 

Należą do nich następujące obszary: 

Strefa A (ścisła ochrona konserwatorska): 
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- ul. Spokojna – park miejski przy ul. Kościuszki (między ul. Mickiewicza i Podmurną) 

- ul. Licealna – tory kolejki wąskotorowej w kierunku Gąsawki – ul. Szkolna – ul. 700-

lecia – Skwer Jana Pawła II – św. Floriana – Gąsawka – ul. Spokojna; 

 

Strefa B: 

- od ul. 700-lecia do linii kolejowej Inowrocław-Żnin – dworzec PKS – ul. Ułańska – 

Gąsawka – ul. Spokojna – ul. Mickiewicza – część ul. Szpitalnej; 

Strefa K ochrony krajobrazu: 

- między Małym Jeziorem Żnińskim a ul. Szpitalną oraz między Małym Jeziorem a ul. 

Szkolną; 

Strefa W ochrony dziedzictwa archeologicznego 

- jest równoznaczna z zasięgiem strefy A i B 

       Poza historycznym centrum Żnina na terenie gminy występuje szereg obszarów 

objętych strefami ochrony konserwatorskiej. Należy tu wyróżnić: dworki i zespoły 

pałacowo-parkowe w Słębowie, Sobiejuchach, Sielcu, Paryżu, Cerekwicy, Uścikowie, 

Brzyskorzystewku, część wsi Wenecja, tereny wokół kościołów i cmentarzy oraz 

tereny zabudowy typu folwarcznego. 

Zabytki miasta i gminy 

       Do najcenniejszych zabytków Żnina wpisanych do rejestru zabytków 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego należą: 

 wieża ratuszowa w rynku (Plac Wolności), nr rej. 8397/30A, usytuowana 

pośrodku rynku jest symbolem Żnina. Powstała ona w I poł. XV w. i stanowi zabytek 

architektury późnogotyckiej. Wieża jest budowlą czworoboczną przechodzącą w 

ośmiobok, na piwnicy sklepionej kolebkowo. Baszta była siedzibą władz miejskich.  

 sufragania, ul. 700-lecia 24, nr rej. A/305/1; dwór biskupi z 1795 r. ufundowany 

przez biskupa sufragana Stefana Łubieńskiego. Sufragania zbudowana jest w stylu 

klasycystycznym, z cegły, na sklepionych piwnicach, z piętrowym portykiem 

i mieszkalnym poddaszem.  
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 magistrat, Plac Wolności 1, nr rej. A/466/1; wybudowany w 1906 r. budynek o 

cechach neorenesansowych z elementami neogotyckimi, siedziba władz miejskich, o 

dużym znaczeniu historycznym dla Żnina.  

 kościół p.w. św. Floriana (ul. 700-lecia), nr rej. A/470/1; gotycki kościół farny 

zbudowany na początku XV w. Powstał on na miejscu świątyni romańskiej. Do jego 

budowy użyto kamiennych ciosów z romańskiego kościoła z XIII w. Jeden z nich, 

wbudowany w północną stronę fary, zdobiony jest rytem jeźdźca. Kościół jest 

budowlą trójnawową, z wyodrębnionym, trójprzęsłowym, zamkniętym prostokątnie 

prezbiterium;  

 kościół p.w. NMP Królowej Polski (ul. Śniadeckich), nr rej. A/58; kościół 

poewangelicki położony w miejscu dawnego zespołu klasztornego Dominikanów 

(1338-1839). Został on zbudowany w 1909 r. w stylu neogotyckim z wydzielonym 

prezbiterium i wieżą od zachodu; 

 kościół p.w. św. Marcina (ul. Pałucka), nr rej. AK I 11a/281, jest najstarszym 

zabytkiem Żnina (XIV w.), zbudowany w stylu gotyckim, przebudowany i 

powiększony w XVI w. Po wyburzeniu prezbiterium przedłużono nawę o trzecie 

przęsło, dzięki czemu powstało nowe prezbiterium. Wyposażenie wnętrza pochodzi z 

XVII, XVIII w.  

       Do rejestru zabytków wpisane zostały ponadto następujące obiekty 

zlokalizowane na obszarze miasta i gminy Żnin: budynki sądu oraz prokuratury, 

pałace w Uścikowie, Sobiejuchach, Cerekwicy, ruiny XIV-wiecznego zamku oraz 

dworek w Wenecji, dwory w Brzyskorzystewku, Sielcu, Kaczkówku, kościoły w 

Cerekwicy i Brzyskorzystwi. 

 

Atrakcje turystyczne 

       Niespełna 15-tysięczny Żnin, miasto powiatowe położone w południowo-

zachodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na Szlaku Piastowskim, 

jest ponadlokalnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym z bogatymi tradycjami i 

historią sięgającą początków państwa polskiego. Jest uznawany za stolicę regionu 

historyczno-etnograficznego Pałuki zwanego „krainą 130 jezior‖. Krajobraz regionu 

charakteryzuje się licznymi jeziorami rynnowymi malowniczo położonymi pośród 
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pagórków i lasów. Amatorzy jazdy konnej, wycieczek pieszych i rowerowych oraz 

sportów wodnych: kajakarstwa, żeglarstwa, windsurfingu oraz sportu bojerowego 

znajdą w Żninie i na Pałukach ogromne możliwości czynnego wypoczynku.  

   Najbardziej charakterystyczną budowlą dzisiejszego Żnina jest gotycka wieża 

ratuszowa z XV w. stojąca pośrodku rynku. Potocznie zwana basztą stała się 

symbolem miasta. Dzisiaj mieści się w niej oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej, z 

wystawami „Dzieje miasta‖ i „Wybitni ludzie Żnina‖. Drugi oddział Muzeum, w którym 

zwiedzający może zapoznać się z historią żnińskiego drukarstwa i etnografią Pałuk, 

znajduje się w zabytkowym Magistracie (z XIX w.), również usytuowanym przy rynku. 

Dodatkowe atrakcje budynku Magistratu stanowią jedyne w Europie Muzeum 

Sportów Motorowodnych oraz Galeria im. Tadeusza Małachowskiego. 

  Do interesujących zabytków architektonicznych miasta należą:  kościoły p.w. Św. 

Marcina w Żninie-Góra (z XIV w.), Św. Floriana (z XV w.) oraz Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski (XIX w.), Sufragania – klasycystyczny dwór biskupi z 1795r., 

w którym mieści się Muzeum Sztuki Sakralnej prezentujące szaty i paramenty 

liturgiczne oraz rzeźbę i malarstwo o tematyce sakralnej.  

       Kursująca na trasie Żnin – Wenecja – Biskupin - Gąsawa kolejka wąskotorowa, 

popularna ciuchcia, wraz z Wenecją i Biskupinem, to największe atrakcje turystyczne 

regionu. Pierwszą stacją na trasie jest Wenecja, miejscowość urokliwie położona 

między trzema jeziorami. Tutaj znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku – siedziby 

Mikołaja Nałęcza, zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. Naprzeciw ruin swoją 

siedzibę ma Muzeum Kolei Wąskotorowej, gdzie podziwiać można eksponaty 

związane z dawnym transportem kolejowym: zabytkowe parowozy, wagony, 

urządzenia stacyjne, znaki kolejowe. Następnym przystankiem na trasie kolejki są 

„polskie Pompeje‖ - słynny Biskupin z Muzeum Archeologicznym i rekonstrukcją 

osady kultury łużyckiej sprzed 2700 lat, która odkryta została w sierpniu 1933 roku 

przez miejscowego nauczyciela Walentego Szwajcera. Odkrywca Biskupina 

pochowany został na cmentarzu w Wenecji. Wizyta w Biskupinie należy do 

obowiązkowych punktów pobytu każdego turysty na Pałukach. 

       W regionie zachowało się wiele okazałych zabytkowych pałaców i dworków. 

Perłą architektury dworskiej jest klasycystyczny Pałac w pobliskim Lubostroniu gm. 



52 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

Łabiszyn (1795-1800) - jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Pałac 

otoczony jest  28-hektarowym parkiem z unikalnym drzewostanem.  

      Walory przyrodnicze regionu, piękne krajobrazy, zabytki i muzea oraz liczne 

imprezy turystyczne, kulturalne i sportowe ściągają do Żnina i jego okolic ok. 300 tys. 

turystów rocznie. Miasto Żnin posiada miano polskiej stolicy widowiskowego sportu 

motorowodnego. Każdego roku w lipcu Małe Jezioro Żnińskie stanowi arenę 

Motorowodnych Mistrzostw Świata, Europy i Polski. W mieście odbyło się już 30 

edycji zawodów motorowodnych, w tym 7 o randze Mistrzostw Świata oraz 6 o 

randze Mistrzostw Europy. Wykorzystując naturalne warunki, zapał mieszkańców, 

prężny ruch organizacyjny sprowadza do Żnina sport o międzynarodowej randze. Z 

roku na rok rośnie też ranga Żnina jako ośrodka żeglarstwa, windsurfingu oraz sportu 

bojerowego. Decydują o tym doskonałe warunki wietrzne panujące na Dużym 

Jeziorze Żnińskim oraz powierzchnia tego akwenu wynosząca 432 ha. Rzesze 

przyjezdnych ściągają do Żnina i okolic również takie imprezy cykliczne jak: „Jesień 

na Pałukach‖ (z Jarmarkiem Sztuki Pałuckiej) odbywająca się pod koniec września w 

Żninie, Pałuckie Dni Turystyki (otwarcie i zamknięcie sezonu turystycznego), zloty 

motoparalotniarzy, ogólnopolskie biegi żnińskie czy Pałuckie Targi Rolne. 

Systematycznie rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna Żnina i okolic jest 

dobrze przygotowana na obsługę ruchu turystycznego. W regionie funkcjonują hotele 

o wysokim standardzie, liczne gospodarstwa agroturystyczne, campingi i ośrodki 

wypoczynkowe malowniczo położone nad jeziorami.  

     Żnin stanowi także idealną bazę wypadową do wielu atrakcyjnych miejsc 

Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionu Wielkopolskiego: Bydgoszcz, Toruń, 

Poznań, Gniezno, Lednogóra, Inowrocław, Kruszwica, Ciechocinek, Licheń. Coraz 

większą popularnością wśród przyjezdnych cieszy się Park Dinozaurów w pobliskim 

Rogowie. 

      Ciągle żywy na ziemi żnińskiej jest folklor. Tradycyjna sztuka regionu 

kultywowana jest m.in. przez zespół folklorystyczny „Pałuczanki‖ z Białożewina oraz 

żniński Zespół Pieśni i Tańca „Pałuki‖. Sztuka Pałuk jest również obecna w pracy 

twórców z Pałuckiej Pracowni Rzeźby w Żninie. Wymienieni artyści, z blisko 100-

letnim Chórem Męskim „Moniuszko‖ na czele, pełnią rolę ambasadora regionu 

żnińskiego podczas licznych występów i wystaw w kraju oraz zagranicą. 
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      Gmina Żnin aktywnie włączyła się w proces integracji europejskiej czego 

wyrazem jest współpraca z miastami partnerskimi: Albertirsa (Węgry), Birstonas, 

Soleczniki-Jaszuny (Litwa), Malacky (Słowacja), Mettmann (Niemcy), Ommen 

(Holandia), Veseli nad Moravou (Czechy). Współpraca ta rozwija się systematycznie 

w kierunku coraz intensywniejszych spotkań pomiędzy mieszkańcami tych miast i 

gmin, w szczególności nacisk położony jest na wymiany młodych sportowców i osób 

uzdolnionych artystycznie. 

2.2.Charakterystyka miasta i gminy Żnin 

2.2.1 Położenie gminy  

Gmina Żnin położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego i sąsiaduje z gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, 

Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Szubin, Wapno. Należy do gmin 

miejsko-wiejskich, obejmuje obszar miasta Żnin oraz tereny wiejskie. Pod względem 

fizyczno-geograficznym gmina znajduje się w granicach tzw. mezoregionu Pojezierza 

Gnieźnieńskiego stanowiącego fragment Pojezierza Wielkopolskiego, pod względem 

geobotanicznym jest częścią Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. Teren gminy stanowi 

wysoczyznę polodowcową z sandrami i rynnami jeziornymi.  

Osią gminy jest droga krajowa nr 5 z Poznania do Bydgoszczy, która zapewnia 

doskonałą dostępność komunikacyjną. Drugą ważną arterią jest droga wojewódzka 

nr 251 z Inowrocławia w kierunku Wągrowca. Atutem gminy jest bliskość dużych 

miast: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Toruń, Poznań.  

Siedzibą władz gminy jest Żnin, niespełna 15-tysięczne miasto położone nad 

rzeką Gąsawką pomiędzy dwoma Jeziorami Żnińskimi: Dużym (431,6 ha) oraz 

Małym (135,1 ha). Miasto uznawane jest za stolicę regionu etnograficzno-

historycznego Pałuki. Po reformie administracyjnej kraju zostało stolicą powiatu 

żnińskiego, w skład którego wchodzą gminy: Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Barcin, 

Gąsawa, Rogowo oraz Żnin. 

 Klimat 

Gmina leży w zachodniej, cieplejszej części środkowej dzielnicy klimatycznej                     

z najmniejszymi rocznymi sumami opadów. Średnia roczna temperatura wynosi 

7,5ºC, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 17,7ºC, 
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najzimniejszym – luty          z temperaturą -3,2ºC. Lata i zimy trwają ok. 90 dni, okres 

wegetacyjny ok. 220 dni. Dni             z całodzienną temperaturą ujemną jest ok. 40, 

natomiast ze średnią temperaturą 25ºC – 28 dni. Pokrywa śnieżna zalega ok. 60 dni 

w roku. Dominują wiatry zachodnie. Charakterystyczne dla regionu są częste zmiany 

pogody oraz najniższe w Polsce sumy opadów (ok. 500mm na rok). Efektem tego 

jest stepowienie krajobrazu. 

  

Gleby 

Gminę charakteryzuje duże zróżnicowanie gleb. Przeważają gleby wytworzone               

w glinach. Większość gleb charakteryzują klasy IIIb – IVa, wykazują one duży 

stopień zbielicowania. Gleby brunatne odznaczają się wyższymi klasami II i IIIa. 

Czarne ziemie towarzyszą glebom wytworzonym z glin i zajmują obniżenia terenowe. 

Gleby torfowe, murszowo-torfowe i mułowo-torfowe występują w dolinach cieków i 

jezior oraz zagłębieniach bezodpływowych. Sporadycznie spotyka się piaski gliniaste 

mocne podścielone glinami klas IIIa – IIIb. W litych piaskach sandrowych powstały 

gleby piaszczyste, słabogliniaste, całkowite lub płytkie klas IVb-V-VII. Struktura typów 

gleb w gminie Żnin przedstawia się następująco: 

-  rdzawe 8% 

-  płowe 60% 

-  brunatne właściwe wyługowane 13% 

-  brunatne właściwe typowe 4% 

-  czarne ziemie 12% 

-  mułowo-torfowe 1% 

-  torfowe i murszowo-torfowe 2%. 

Agroklimat, warunki wodne i rzeźba terenu są bardzo korzystne, wskaźnik 

bonitacji wynosi 1,17 dla gruntów ornych i 0,78 dla użytków zielonych. 

 

Surowce mineralne 

Gmina posiada ubogą bazę surowcową. Surowce ilaste reprezentowane są 

przez gliny zwałowe, piaszczyste, z domieszką żwirów i otoczaków. Surowce 
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okruchowe występują jako piaski akumulacji rzecznej, piaski eolityczne, piaski i żwiry 

akumulacji glacjalnej oraz akumulacji wodno-lodowcowej. Przeprowadzone prace 

poszukiwawcze za węglem brunatnym doprowadziły do stwierdzenia nieopłacalności 

eksploatacji tego surowca (ze względu na małą miąższość i nieodpowiednie 

kryterium bilansowości). Torfy związane z doliną Gąsawki należą do torfowisk niskich 

i charakteryzują się drobnymi właściwościami opałowymi i izolacyjnymi. Złoża 

surowców budowlanych gminy nie są w stanie zaspokoić jej potrzeb, tym bardziej, że 

centralne obszary perspektywiczne kolidują z terenami ochrony przyrody i 

krajobrazu. 

 

2.2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 Sołectwa Gminy Żnin 

Gmina zajmuje całkowitą powierzchnię 25155 ha (251,55 km2). Na obszarze 

gminy znajduje się 37 sołectw (w tym dwa połączone) oraz miasto Żnin zajmujące 

834 ha. Wykaz sołectw gminy Żnin zamieszczony został w poniższej tabeli nr.  

            

Tabela nr 23  Wykaz sołectw gminy Żnin 

Sołectwo Powierzchnia (w ha) 

Białożewin 1112,69 

Bożejewice 552,04 

Bożejewiczki 417,17 

Brzyskorzystew 1104,20 

Brzyskorzystewko 436,81 

Cerekwica 1091,65 

Chomiąża Księża 948,33 

Dochanowo 730,84 

Gorzyce 753,83 

Jadowniki Bielskie 316,65 
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Jadowniki Rycerskie 583,08 

Januszkowo 712,25 

Jaroszewo 1183,66 

Kaczkowo-

Kaczkówko 

(sołectwo połączone) 

Kaczkowo 451,39 

Kaczkówko 

346,18 

Kierzkowo 615,44 

Murczyn 1233,87 

Murczynek 322,08 

Nadborowo 472,05 

Paryż 227,01 

Podgórzyn 554,47 

Podobowice 602,75 

Redczyce 271,03 

Rydlewo 247,78 

Sarbinowo 715,88 

Sielec 754,32 

Skarbienice 346,94 

Słabomierz 379,76 

Słębowo 708,48 

Sobiejuchy 865,31 

Sulinowo 687,42 

Ustaszewo 333,51 

Uścikowo 624,92 

Wawrzynki 520,71 

Wenecja 958,31 

Wilczkowo- Wilczkowo 471,22 
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Dobrylewo 
(sołectwo połączone) 

Dobrylewo 532,18 

Wójcin 584,93 

Żnin-Wieś 433,15 

            Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

Planowanie przestrzenne   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

uchwalone przez Radę Miejską w roku 1999 stanowi dokument wyznaczający 

politykę przestrzenną gminy, która jest realizowana poprzez miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące plany miejscowe 

obejmują ok. 250 ha obszaru Żnina (ok. 30% powierzchni miasta), natomiast w 

opracowaniu są plany obejmujące ok. 135 ha.  W najbliższej przyszłości w pierwszej 

kolejności przewiduje się sporządzanie planów miejscowych dla obszarów gminy o 

dużych walorach przyrodniczo-kulturowych oraz dla terenów atrakcyjnych 

inwestycyjnie, zwłaszcza z punktu widzenia wykorzystania energii odnawialnej. 

Struktura użytkowania gruntów 

Gmina zajmuje całkowitą powierzchnię 25155 ha (251,55 km2), w tym obszar 

miasta stanowi 835 ha. Dane dotyczące zagospodarowania powierzchni gminy 

zebrane zostały w poniższej tabeli nr 24 . 

 

Tabela nr  24  Zagospodarowanie powierzchni gminy  (stan na 31 XII 2005 r.) 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha 

Grunty ogółem 25155 

Użytki rolne  20439 

  

w
 t
y
m

 

Grunty orne 19246 

  Sady  74 

  Łąki 833 

  Pastwiska 286 
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Lasy i grunty leśne 1255 

Pozostałe grunty i nieużytki 3461 

                                                                                         Źródło: Urząd Statystyczny  

 

Z powyższych danych wynika, że na koniec 2005 roku w strukturze gruntów 

dominowały użytki rolne (81,25 % powierzchni gminy). 94,16 % użytków rolnych 

stanowiły grunty orne. Lasy oraz grunty leśne zajmowały 4,99 % całkowitej 

powierzchni gminy. Obecnie odsetek lasów i gruntów leśnych w ogólnej powierzchni 

wzrósł do 5,8 % (1388,29 ha), z czego 110,22 ha stanowią własność gminy Żnin, 

1066,54 ha – Skarbu Państwa oraz 211,53 ha – własność prywatną. Główne 

kompleksy leśne to:  

- Gorzyce, Dochanowo, Słabomierz, 

- Gorzyce, Nadborowo, 

- Chomiąża Ks., Kierzkowo, Wójcin, Białożewin-Balczewo, 

- Sobiejuchy, Redczyce, Wawrzynki, 

- Sarbinowo, Sulinowo. 

 

Własność gruntów 

Tabela nr 25  Procentowy udział gruntów z rozróżnieniem typów własności w gminie Żnin  

(stan na 31 grudnia 2007 r.) 

 

Właściciel Udział w % 

Grunty ogółem 100 

z
 t

e
g

o
 

Skarbu Państwa 28,60 

Gminne 2,53 

osób fizycznych 61,72 

Spółdzielni 0,12 

kościołów i związków wyznaniowych  3,63 
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Powiatów 0,02 

Województw 0,13 

spółek prawa handlowego i innych 

niewymienionych podmiotów 
3,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Mienia, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Żninie 

Najbardziej znacząca część powierzchni gminy, tzn. ponad 61,7%, jest 

własnością osób fizycznych. Ponad 28,6% obszaru gminy znajduje się w posiadaniu 

Skarbu Państwa, natomiast tylko 2,53% powierzchni jest własnością gminy Żnin. 

Jeziora 

Gmina Żnin położona jest na Pałukach będących regionem historyczno-

etnograficznym zwanym „krainą 130 jezior‖. Również w gminie Żnin dużą część jej 

obszaru stanowią jeziora: 

Skarbienickie - 64,0 ha 

Żnińskie Małe - 135,1 ha 

Żnińskie Duże - 431,6 ha 

Dobrylewskie - 53,9 ha 

Sobiejuskie - 118,0 ha 

Kierzkowskie - 77,3 ha 

Ostrowieckie - 159,6 ha 

Biskupińskie - 116,6 ha 

Weneckie - 131,7 ha 

Kaczkowskie - 33,6 ha 

Gwiazda - 9,46 ha 

Skrzynka  k/Wenecji - 27,9 ha 

 

Obszary chronione 
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Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy pozwoliły na wyróżnienie na jej terenie 

obszarów chronionych: 

I. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich‖ i fragment „Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich‖ ustanowione Rozporządzeniem 

Wojewody Bydgoskiego nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991r., zajmuje łącznie 

powierzchnię 4.850 ha. 

II. Lasy wodochronne w południowo-wschodniej części gminy 

III. Pomniki przyrody: 

1. lipa drobnolistna – park wiejski, Białożewin 

2.  grab, klon jawor dwuwierzchołkowy, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły    

Brzyskorzystewko 

3. buk zwyczajny (odmiany czerwonej) – park dworski, Brzyskorzystewko 

4. trzy topole białe, wierzba biała, lipa drobnolistna, dwa dęby szypułkowe, 

jesion wyniosły, wiąz szypułkowy – park dworski, Dobrylewo 

5. dwa dęby szypułkowe – park dworski, Jadowniki Rycerskie 

6. dwa dęby szypułkowe – park wiejski, Januszkowo 

7. dąb czarny, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, jesion wyniosły, lipa 

drobnolistna – park wiejski, Mochle 

8. buk zwyczajny (odmiany czerwonej) – park wiejski, Murczynek 

9. wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy – park wiejski, Nadborowo 

10. wiąz szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny – park 

dworski, Paryż 

11. lipa drobnolistna - park dworski, Podobowice 

12. wiąz szypułkowy – Sielec (przy drodze Sielec-Juncewo) 

13. pięć lip drobnolistnych oraz pięć jesionów wyniosłych - park dworski, Sielec 

14. dąb szypułkowy, dąb szypułkowy odmiany piramidalnej, dąb burgundzki, 

dąb kaukaski, dwa buki zwyczajne, miłorząb dwuklapowy, dwa jesiony 

wyniosłe, klon srebrzysty – park dworski, Słębowo 
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15. trzy dęby szypułkowe, osiem lip drobnolistnych, klon zwyczajny, dwa klony 

jawory odmiany czerwonej, klon jawor odmiany Leopoldii, jesion wyniosły, 

dwie sosny zwyczajne, dwie olsze czarne, kasztanowiec zwyczajny, 

wierzba biała, jałowiec pospolity – zabytkowy park dworski, Sobiejuchy 

16. jesion wyniosły – zabytkowy park dworski, Uścikowo 

17. dąb szypułkowy „Władysław‖ – Wawrzynki (przy drodze Wawrzynki-

Redczyce) 

18. dwie lipy drobnolistne, dąb szypułkowy – Żnin (przy kościele św. Floriana) 

19. lipa drobnolistna – Żnin-Wieś 

20. dąb szypułkowy – Białożewin 

 

2.2.3. Infrastruktura techniczna 

Wyposażenie gminy Żnin w infrastrukturę techniczną w okresie 2004 i 2007 

przedstawione zostały w tabeli nr 26. 

 

Tabela nr 26  Długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Żnin w roku 

2004 i 2007 oraz liczba ludności korzystającej z sieci 

 

Wyszczególnienie 
Rok 

2004 

Rok 

2007 

Długość czynnej sieci wodociągowej (km) 287,3 294,5 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 21957 2194

8 

Sieć wodociągowa w km na 100 km2 114,2 117,1 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 72,3 96,5 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 13346 Brak 

danych 

Sieć kanalizacyjna w km na 100 km2 28,7 38,4 
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Długość czynnej sieci gazowej (km) 38,5 42,8 

Ludność korzystająca z sieci gazowej 8379 8470 

Sieć gazowa w km na 100 km2 9,6 17,0 

                                                                                           Źródło: Urząd Statystyczny 

 

 

 

  

Zaopatrzenie w ciepło 

 

Wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej 

„ZEC‖ spółka z o.o. Głównym źródłem ciepła dla miasta Żnina jest kotłownia 

zlokalizowana na terenie dzielnicy składowo-przemysłowej wyposażona w 2 kotły 

WR-10 o nominalnej mocy 11,6 MW każdy i jeden kocioł WF-6. Przy kotłach WR-10 

zainstalowana jest bateria cyklonów o skuteczności 85%, przy kotle WF-6 

zainstalowana jest bateria cyklonów o skuteczności 85% i filtr tkaninowy 99%. Kotły 

opalane są miałem węglowym. Ciepło dostarczane jest do zachodniej i centralnej 

części miasta. Łączna długość sieci ciepłowniczej w Żninie wynosi 24,89 km. 

Na terenie gminy znajdują się kotłownie zasilające w c.o. osiedla budownictwa 

wielorodzinnego we wsiach Brzyskorzystewko oraz Cerekwica. Według danych 

Urzędu Statystycznego w 2007 r. liczba mieszkań podłączonych do instalacji 

centralnego ogrzewania wynosiła 5530 (77,5% liczby mieszkań w gminie).  

Energetyka 

Energia elektryczna dla Żnina jest dostarczana przez ENEA S.A. W tabeli nr  

przedstawiono podstawowe dane dotyczące zużycia energii w mieście Żnin w latach 

2004-2007. 
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Tabela nr 27  Podstawowe dane dotyczące zużycia energii w Żninie w latach 2004-2007 

 

Wyszczególnienie 
Rok 

2004 2007 

Liczba odbiorców energii – 

gospodarstwa domowe  
6065 6957 

Zużycie energii w gospodarstwach 

domowych (MWh) 
10753 14871  

                                                                                                              Źródło: Urząd Statystyczny 

 

Wodociągi, zaopatrzenie w wodę 

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Żnin wynosi 294,5 km. Według 

Urzędu Statystycznego na koniec 2007 roku liczba mieszkań podłączonych do sieci 

wodociągowej wynosiła 7019. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 98,3%.  

Miasto Żnin jest zasilane z dwu podstawowych ujęć stacji wodociągowych 

położonych przy ul. A. Mickiewicza oraz na osiedlu Górskim. Pierwsze ujęcie wody 

zasila ok. 75 % miasta oraz trzy okoliczne miejscowości: Jaroszewo, Sarbinowo, 

Żnin-Wieś. Drugie ujęcie znajduje się przy ul. Pałuckiej i Kl. Janickiego, zasila ono 

około 25 % miasta (osiedla Górskie i Leśne). Studnie wiercone ujmują wodę z 

utworów czwartorzędowo- trzeciorzędowych.  Na terenie gminy eksploatowane są 

gminne stacje wodociągowe w Gorzycach, Białożewinie, Jadownikach, Wilczkowie. 

Część wsi jest zaopatrywana z wodociągów zakładowych (po b. PGR). 

W zakresie ujmowania i uzdatniania wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WiK‖ Sp.  z o.o. eksploatuje i zaopatruje w wodę pitną następujące miejscowości: 

1) „SUW – 1 i 2 Żnin‖ poprzez sieć wodociągową zaopatrują mieszkańców: 

miasta Żnin, wsi: Jaroszewo, Sarbinowo, Żnin-Wieś 

2) Stacja „SUW-3‖ w Białożewinie zaopatruje mieszkańców miejscowości: 

Białożewin, Podgórzyn, Rydlewo, Skarbienice, Wenecja  
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3) Stacja „SUW-4‖ w miejscowości Jadowniki dostarcza wodę mieszkańcom 

miejscowości: Jadowniki Rycerskie, Jadowniki Bielskie, Chomiąża Księża, 

Kierzkowo, Młodocin – gm. Barcin 

4) Stacja „SUW-5‖ w Wilczkowie zaopatruje mieszkańców miejscowości: 

Januszkowo, Murczyn, Murczynek, Wilczkowo 

5) Stacja „SUW-6‖ w miejscowości Gorzyce dostarcza wodę mieszkańcom 

miejscowości: Gorzyce,  Brzyskorzystew, Dochanowo, Słabomierz, Sulinowo, 

Nadborowo 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Działalność w zakresie zaopatrywania miasta w gaz jest prowadzona przez 

Pomorską Spółkę Gazownictwa Rejon Inowrocław. Miasto Żnin zasilane jest gazem 

ziemnym z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 odcinek Barcin-Żnin. Stacje 

redukcyjno-pomiarowe gazu I stopnia zlokalizowane są poza granicami 

administracyjnymi miasta: jedna od strony wsi Murczyn, druga od strony wsi 

Jaroszewo. Długość sieci gazowej wynosi 42,8 km. Według Urzędu Statystycznego 

na koniec 2007 roku liczba mieszkań wyposażonych w gaz z sieci wynosiła 2750 

(38,5% ogólnej liczby mieszkań).  

 

Telekomunikacja 

Stan istniejącej sieci telekomunikacyjnej określa się jako bardzo dobry. 

Telekomunikacja Polska S.A. posiada automatyczną centralę na terenie miasta 

Żnina oraz centrale wiejskie w Brzyskorzystewku, Gorzycach i Jadownikach 

Rycerskich. Poza TP S.A. na obszarze miasta i gminy Żnin działa operator sieci „EL-

Net‖ S.A. 

 

Drogi 

Żnin położony jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym na drodze krajowej nr 

5 pomiędzy Bydgoszczą a Gnieznem. Drugą ważną arterią jest droga wojewódzka nr 
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251 z Inowrocławia w kierunku Wągrowca. W tabeli nr 28 przedstawiono podział dróg 

w mieście według poszczególnych kategorii.  

 

Tabela  nr 28 Drogi w podziale na kategorie w gminie Żnin 

Wyszczególnienie 

Długość (w 

m) 

Drogi ogółem 48209 

  

z
 t

e
g

o
 

Krajowe 2650 

Wojewódzkie 6620 

Powiatowe 6840 

Gminne 32099 

o Bitumiczne 10534 

o betonowo—trylinkowe 10904 

o brukowe 1396 

o gruntowe 9265 

                                   Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Żninie. 

 

Sieć kanalizacji 

Obszar wiejski gminy objęty został koncepcją uregulowania gospodarki 

ściekowej, z wykorzystaniem w pierwszej kolejności obiektów przejętych od AWRSP. 

Realizacja wspomnianej koncepcji została sfinalizowana w 2001 roku, a obejmowała 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach oraz likwidację 

wyeksploatowanych obiektów oczyszczalni „popegeerowskich‖, które nie spełniały 

żadnych norm ochrony środowiska. 

W kolejnych latach skanalizowano kilka następnych miejscowości. Przy udziale 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja ponad 4 mln zł w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) 

zrealizowano projekt „Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap I‖. Przedmiot Projektu 

stanowiły zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej 
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i deszczowej na terenie miasta i gminy Żnin. Realizacja Projektu miała na celu 

ochronę wód powierzchniowych rzeki Gąsawki i jezior (Małe Żnińskie, Duże Żnińskie, 

Dobrylewskie i Sobiejuskie) poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń 

przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa 

stanu środowiska przyrodniczego, podniesienie standardu życia mieszkańców i 

poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu pałuckiego 

oraz atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy Projektu 

obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bożejewiczki, 

Dobrylewo, Rydlewo, Sobiejuchy, Żnin (ulice: Dąbrowskiego, Jeziorna, Polna, 

Skromna, Szkolna, Szpitalna, Zamknięta) oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 

Żninie w ul. Zamkniętej. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 

20,45 km, natomiast długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,39 km. Ponadto 

wybudowanych zostało 13 obiektów przepompowni ścieków. W ramach Projektu 

podłączono do sieci kanalizacyjnej 351 budynków, w wyniku czego odcięto dopływ 

ścieków do jezior w ilości 250 - 300 m3 na dobę.  

Obecnie łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 96,15 km, z tego 

kanalizacji tłocznej – 47,75 km, natomiast kanalizacji grawitacyjnej – 48,4 km. 

Wszystkie ścieki kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej trafiają na obiekt 

komunalnej oczyszczalni ścieków typu mechaniczno–biologiczno-chemicznego 

zlokalizowanej w Jaroszewie, o podwyższonym stopniu usuwania biogenów metodą 

osadu czynnego o przedłużonym napowietrzaniu i wstępną denitryfikacją. 

Oczyszczanie ścieków polega na oczyszczaniu mechanicznym: oddzieleniu części 

stałych i tłuszczy, oczyszczeniu biologicznym w procesie nitryfikacji i denitryfikacji 

(usuwanie azotu i fosforu) oraz chemicznym strącaniu metodą dozowania PIX-u. 

Zagospodarowanie osadów ściekowych odbywa się metodą kompostowania 

i rolniczego wykorzystania (na terenie oczyszczalni zlokalizowana jest kompostownia 

osadów ściekowych). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Żnińskie 

Duże. Została ona oddana do eksploatacji w 1985 r. i zmodernizowana w czerwcu 

1998 r. Obecnie oczyszczalnia posiada maksymalną przepustowość Qmax = 6.400 

m3/d. Jej średnia moc przerobowa wynosi ok. 2 500m³ na dobę 

 

Gospodarka odpadami 
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Gospodarka odpadami na terenie gminy Żnin prowadzona jest w sposób typowy. 

Odpady są gromadzone w miejscu ich powstawania, następnie zbierane przez firmy 

mające zezwolenie i wywożone na składowisko odpadów komunalnych w 

Wawrzynkach, znajdujące się ok. 8 km od granic miasta. Eksploatacja składowiska 

odbywa się od stycznia 1993 r. W 2005 r. pierwsza niecka została wypełniona w 

100% i obecnie oddano do eksploatacji drugą kwaterę składowiska.  

Selektywna zbiórka odpadów jest ważnym składnikiem gospodarki odpadami 

komunalnymi. W ramach kontynuacji działań zapoczątkowanych w 2000 roku, 

obecnie gmina jest właścicielem 280 sztuk pojemników, w tym 127 szt. siatkowych 

na odpady z tworzyw sztucznych, 13 szt. dzwonowych na makulaturę i 140 szt. 

dzwonowych na zbiórkę szkła oddzielnie bezbarwnego i kolorowego. Gmina jest 

również właścicielem pionowej prasy hydraulicznej do ugniatania odpadów. Zarówno 

pojemniki, jak i prasa wydzierżawiane są firmie zajmującej się zbiórką odpadów 

gromadzonych selektywnie. W 2007 roku zebrano i przekazano do recyklerów 

następujące rodzaje i ilości odpadów:  

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  58,25 Mg 

- odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego 62,72 Mg 

- odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego 8,56 Mg 

- odpady z papieru i tektury 11,01 Mg 

 

Działania proekologiczne  

Istotnym czynnikiem wpływającym na ochronę środowiska jest kształtowanie od 

najmłodszych lat świadomości ekologicznej. Realizacja zagadnień ekologicznych 

odbywa się m.in. w ramach procesu dydaktycznego, szczególnie na lekcjach 

przyrody i biologii.  

Istotą prowadzonych przez gminę działań promujących np. racjonalną 

gospodarkę odpadami, jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz 

redukcji odpadów. Gmina organizuje corocznie akcje „Dnia Ziemi‖ oraz „Sprzątanie 

Świata‖, niekiedy połączone z konkursami ekologicznymi w formie: literackiej, 

teatralnej, czy prac plastycznych, które wyrabiają poczucie odpowiedzialności za 
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środowisko, w którym żyjemy, pobudzają wrażliwość na piękno świata i wartość 

życia, oraz kształtują postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan. 

W marcu 2004r. podjęta została współpraca z Organizacją Odzysku REBA S.A. w 

zakresie zbiórki zużytych baterii małogabarytowych. Kartonowe pojemniki 

zabezpieczone tekturową rynienką oraz folią przekazane zostały do szkół, natomiast 

w urzędach zamontowano pojemniki plastikowe w celu gromadzenia zużytych baterii. 

Efektem tych działań jest obserwowana coraz większa ilość zebranych zużytych 

baterii.  

Od września 2006r. prowadzona jest współpraca z firmą REMONDIS Bydgoszcz 

oraz ABBA-EKOMED z Torunia w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym, zebranym od mieszkańców naszej gminy. 

Organizując dwa razy w roku zbiórkę tego typu odpadów, informujemy o dniach i 

miejscu jego gromadzenia, a następnie zostaje on przekazany do demontażu w 

zakładzie przetwarzania. 

W celu ograniczenia stosowania jednorazowych torebek foliowych używanych 

głównie przez mieszkańców podczas zakupów, rozprowadzone zostały torby 

bawełniane z urzędowym logo. Produkty przyjazne środowisku – ekologiczne torby, 

są alternatywą dla bezużytecznych śmieciowych plastików. Taka wygodna torba nie 

tylko jest korzystna dla środowiska - naturalne włókna rozkładają się szybko i nie 

pozostawiają po nas nieprzyjemnych pamiątek. Jest też bardzo trwała, możemy jej 

używać wiele lat. Nie zerwie się pod ciężarem zakupów, jest praktyczna, a 

jednocześnie ładna. Prawdziwe ekologiczne torby stają się jednym z symboli 

naszego życia i pokazują, że dbamy o środowisko i zdrową przyszłość dla nas i 

naszych dzieci. 

 

2.2.4.  Gospodarka, rolnictwo 

 

Budżet gminy Żnin 

W tabeli nr 29   przedstawione zostały dane dotyczące dochodów i wydatków 

gminy Żnin w latach 2003-2006. 
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Tabela nr 29  Wielkość wydatków budżetowych na tle dochodów gminy w latach 2003 – 

2006 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW 
I WYDATKÓW 

(w tys. zł) 

ROK 

2003 2004 2005 2006 

 
Dochody gminy 29 098 33 029 36 650 45 494 

 
Wydatki gminy 27 467 31 222 41 763 44 328 

Wynik 1 631 1 807 - 5 113 1  166 

                                                                    Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Żninie 

   

Tabela  nr 30  Struktura dochodów budżetu gminy Żnin w latach 2003 – 2006 (w %) 

 

DOCHODY 
LATA 

2003 2004 2005 2006 

Dochody własne 49,14% 49,40% 48,17% 42,82% 

Subwencja ogólna 37,80% 34,12% 30,10% 25,18% 

Dotacje celowe 13,06% 16,48% 21,73% 32,00% 

DOCHODY GMINY RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                                      Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Żninie 

 

 

Tabela nr 31 Udział poszczególnych kategorii dochodów w dochodach własnych gminy       

(w %) 

DOCHODY WŁASNE 
GMINY 

ROK 

2003 2004 2005 2006 

Podatki i opłaty lokalne 61,94% 57,65% 59,05% 53,55% 

Podatek rolny 13,76% 12,72% 11,98% 8,66% 

Podatek leśny 0,12% 0,10% 0,12% 0,12% 

Podatek od nieruchomości 39,80% 35,11% 37,13% 34,98% 

Podatek od środków 
transportowych 

2,02% 1,86% 1,89% 1,97% 

Podatek od posiadania psów 0,13% 0,10% 0,08% 0,08% 
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Podatek dochodowy od osób 
fizycznych opłacany w formie 

karty podatkowej 
0,35% 0,14% 0,11% 0,11% 

Podatek od spadków i 
darowizn 

0,25% 0,33% 0,20% 0,27% 

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 1,92% 1,55% 1,69% 2,47% 

Opłata skarbowa 2,32% 3,81% 4,03% 3,58% 

Opłata administracyjna 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

Opłata targowa 0,00% 0,99% 0,87% 0,92% 

Opłata eksploatacyjna 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Pozostałe dochody 1,27% 0,93% 0,93% 0,37% 

Dochody z majątku gminy 3,41% 3,83% 2,12% 3,89% 

Z dzierżawy, najmu 1,04% 0,75% 0,70% 0,77% 

Z użytkowania wieczystego 0,65% 1,01% 0,63% 0,42% 

Ze sprzedaży mienia 1,71% 2,07% 0,79% 2,70% 

Udziały w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa 
25,35% 31,67% 30,93% 33,25% 

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

24,68% 30,25% 30,19% 32,21% 

Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

0,67% 1,42% 0,74% 1,04% 

Pozostałe dochody własne 9,30% 6,85% 7,90% 9,31% 

                      Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w  Żninie. 

 

Struktura dochodów gminy na przestrzeni analizowanych lat podlegała pewnym 

wahaniom. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach gminy zmniejszał się. 

Dochody te w roku 2003 stanowiły 49,14% ogólnych dochodów gminy, zaś w roku 

2006 było to już 42,82%. Udział subwencji w łącznych dochodach gminy malał z 

37,8% w roku 2003, do 25,18% w roku 2006. Dotacje celowe zwiększały się z 

13,06% ogółu dochodów w 2003 roku, do 32% w roku 2006.  W latach 2003-2006 

wysokość dochodów własnych gminy systematycznie rosła – z 14 298 tys. zł w 2003 

r. do 19 482 tys. zł w 2006 r. W strukturze tej kategorii dochodów największy udział 

odnotowały dochody z tytułu podatku od nieruchomości.  Wydatki gminy Żnin 

systematycznie rosły – z 27 467 tys. zł w 2003 r. do  44 328 tys. zł w 2006 r. W 

strukturze wydatków największy udział odnotowały wydatki na oświatę  i 

wychowanie.  
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Tabela nr 32 Struktura wydatków gminy Żnin w latach 2003 – 2006. 

WYDATKI 
(w tys. zł) 

LATA 

2003 2004 2005 2006 

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 
27 

005 
30 

387 
34 

054 
39 

572 

Rolnictwo i łowiectwo 54 56 75 334 

Leśnictwo 46 22 35 33 

Transport i łączność 640 788 846 1 280 

Turystyka 0 0 0 0 

Gospodarka mieszkaniowa 52 289 81 414 

Działalność usługowa 26 52 80 133 

Administracja publiczna 3 155 3 199 3 209 3 720 

Urzędy naczelnych org. władzy państw., 
kontroli   i ochrony prawa oraz sądownictwa 

65 108 139 91 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

232 248 262 309 

Dochody od osób praw., fiz., i innych 
jednost. nie posiad. osobowości prawnej 
oraz wydatki związane     z ich poborem 

0 89 102 85 

Obsługa długu publicznego 106 38 64 39 

Różne rozliczenia 0 0 0 0 

Oświata i wychowanie 
13 

727 
14 

198 
15 

097 
15 

897 

Ochrona zdrowia 271 275 249 293 

Pomoc społeczna 5 376 7 516 9 475 
11 

927 

Edukacyjna opieka wychowawcza 500 527 1 159 1 442 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1 308 1 501 1 562 1 549 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

799 841 968 1 211 

Kultura fizyczna i sport 648 640 651 815 

WYDATKI INWESTYCYJNE 462 835 7 709 4 756 

Wydatki gminy ogółem 27 467 31 222    41 763    44 328 

                                                                                      Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Żninie. 

 

Procentowy udział wydatków bieżących i inwestycyjnych gminy Żnin 

przedstawiono  w tabeli nr 33. 

 

Tabela nr 33  Udział wydatków bieżących i inwestycyjnych gminy Żnin (w %). 

WYDATKI 
LATA 

2003 2004 2005 2006 
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Wydatki bieżące 98,32% 97,33% 81,54% 89,27% 

Wydatki inwestycyjne 1,68% 2,67% 18,46% 10,73% 

Wydatki gminy ogółem 100% 100% 100% 100% 

                          Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żninie. 

       W strukturze wydatków budżetowych gminy można zauważyć następujące 

relacje i proporcje:  

- w całym analizowanym okresie największa część środków finansowych 

kierowana była na cele oświaty i wychowania (od 49,98% wszystkich 

wydatków w 2003 r. do 35,86% w 2006 r.), 

- na uwagę zasługuje zwiększająca się kwota wydatków na potrzeby opieki 

społecznej. Udział tej grupy wydatków wzrósł z 19,57% w 2003 r. do 26,91% 

w 2006 r. 

- znaczny udział w wydatkach gminy miały wydatki związane z 

funkcjonowaniem administracji publicznej, w roku 2003 wynosiły one 11,49% 

ogółu i malały. W roku 2006 wynosiły 8,39%; 

- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosiły 4,76% 

ogółu wydatków w roku 2003, 4,81% w 2004 r., 3,74% w 2005 r. oraz 3,49% w 

roku 2006; 

- na poziomie 3% kształtowały się wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego oraz wydatki związane z transportem i łącznością. 

 

Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 

W poniższej tabeli nr 34 przedstawiono dane dotyczące liczby podmiotów 

gospodarczych działających w gminie Żnin w latach 2001-2007. Wynika z nich, że 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oscyluje wokół 1900. Należy 

podkreślić, że pomiędzy 2001 a 2007 rokiem liczba ta uległa nieznacznemu 

zwiększeniu (o 15 podmiotów). 
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Tabela nr 34  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON  w 

gminie Żnin w latach 2001-2007 

 

Wyszczególnienie 
Rok 

2001 2003 2005 2007 

Podmioty gospodarcze 

ogółem 
1883 1983 1941 1898 

Podmioty gospodarcze na 100 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

12,7 13,06 11,7 11,4 

                   Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego 

 

 

Na relatywnie stałym poziomie kształtuje się wartość wskaźnika 

przedsiębiorczości obliczanego jako relacja liczby podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym.  W całym analizowanym okresie 2001 – 

2007 oscylował on między 11,4 a 13,06. 

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w gminie Żnin według sektorów 

własności (dane w poniższej tabeli) pozwala stwierdzić, że dominującą rolę pełnią 

podmioty prywatne. Ich odsetek w ogólnej liczbie podmiotów okresie 2001 – 2007 

uległ nieznacznemu zmniejszeniu z 96,4% do 95,8%.  

Tabela nr 35  Podmioty gospodarki narodowej w gminie Żnin w okresie 2001-2007 według 

sektorów własności  

Wyszczególnienie 

Rok 

2001 2003 2005 2007 

liczba 
udział w 

% 
liczba 

udział 
w % 

liczba 
udział 
w % 

liczba 
udział 
w % 

Ogółem 1883 100,0 1983 100,0 1941 100,0 1898 100,0 

Sektor publiczny 68 3,6 72 3,6 79 4,1 79 4,2 

Sektor prywatny 1815 96,4 1911 96,4 1862 95,9 1819 95,8 

                                                                                                      Źródło: Urząd Statystyczny 
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Wśród prywatnych podmiotów gospodarczych zdecydowanie przeważają osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z danymi Urzędu 

Statystycznego w roku 2007 liczba ta wyniosła 1563. W latach poprzednich liczba ta 

kształtowała się następująco: 2001 – 1622, 2003 – 1700, 2005 – 1639.  Warto 

odnotować wzrost liczby prywatnych spółek prawa handlowego co pokazują dane za 

okres 2001-2007: 24 (2001), 41 (2003), 47 (2005), 52 (2007). Dane dotyczące liczby 

i struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie Żninie wg sekcji PKD 

zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

 

 

Tabela nr 36 Liczba podmiotów gospodarczych w Żninie w latach 2001-2007  według sekcji 

PKD 

Wyszczególnienie 

Rok 

2001 2003 2005 2007 

ogółe
m 

sektor 
prywat

ny 
ogółem 

sektor 
prywat

ny 
ogółem 

sektor 
prywatn

y 

ogółe
m 

sektor 
prywat

ny 

Ogółem 1883 1815 1983 1911 1941 1862 1898 1819 

w
 t

y
m

 

Rolnictwo, leśnictwo 
i łowiectwo (sekcja A) 

134 133 146 146 133 133 80 80 

Rybactwo (sekcja B) - - - - 1 1 - - 

Przetwórstwo 
przemysłowe (sekcja 

D) 
224 222 234 234 225 225 211 211 

Wytwarzani i 
zaopatrywanie w 

energię, wodę i gaz 
(sekcja E) 

11 9 7 5 5 4 3 2 

Budownictwo (sekcja 
F) 

196 194 180 178 200 198 226 224 

Handel (sekcja G) 639 639 689 689 636 636 619 619 

hotele i restauracje 
(sekcja H) 

59 58 54 54 51 51 50 50 

transport, 
gospodarka 

magazynowa, 
łączność (sekcja I) 

124 124 121 121 117 117 104 104 

pośrednictwo 
finansowe (sekcja J) 

66 66 69 69 65 65 65 65 

obsługa 
nieruchomości 

(sekcja K) 
162 159 198 192 208 199 211 198 
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                                                                                                               Źródło: Urząd Statystyczny 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w gminie dominują podmioty prowadzące 

działalność w zakresie handlu (32,6% wszystkich podmiotów), budownictwa (11,9%), 

przetwórstwa przemysłowego i obsługi nieruchomości (po 11,1%).  

Największy procentowy wzrost liczby podmiotów gospodarczych w okresie 2001 

– 2007 zanotowano w takich sekcjach jak: edukacja (sekcja M - wzrost o 47%), 

działalność usługowa (sekcja O – wzrost o 34%), obsługa nieruchomości (sekcja K – 

wzrost o 30%) oraz budownictwo (sekcja F – wzrost o 15%).  

Zatrudnienie 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące zatrudnienia w Żninie w latach 

2001 2007.  

Tabela nr 37 Zatrudnienie w gminie Żnin w latach 2001-2007 wg płci 

Wyszczególnienie 

Rok 

2001 2004 2007 

M K M K M K 

Pracujący 
ogółem 

2273 2211 2095 1981 2207 2156 

Łącznie 
mężczyźni i 

kobiety 
4484 4076 4363 

                                                                                                            Źródło: Urząd Statystyczny 

 

  

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli liczba osób zatrudnionych 

w gminie Żnin spadła w latach 2001-2007 o 121 osób, czyli  o 2,7%. Należy jednak 

Administracja 
publiczna i obrona 

narodowa (sekcja L) 
18 1 12 1 12 1 13 2 

Edukacja (sekcja M) 46 22 61 24 66 25 68 31 

ochrona zdrowia i 
opieka społeczna 

(sekcja N) 
107 97 100 92 106 97 118 109 

Działalność usługowa 
komunalna, 

społeczna i pozostała 
(sekcja O) 

97 91 112 106 116 110 130 124 



76 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

zauważyć wyraźny, 7-procentowy, wzrost liczby zatrudnionych w roku 2007 w 

stosunku do roku 2004 (o 287 osób).  

Główne podmioty gospodarcze 

Do największych firm zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żnin należą: 

 Frigo Logistics (ul. Fabryczna 4) – operator logistyczny produktów mrożonych; 

 „Pepsi-Cola General Bottlers Poland‖ sp. z o.o (ul. Fabryczna 13); 

 Köhler + Bovenkamp Polska Sp.z o.o. ( ul. Przemysłowa 2) – producent m.in. 

maszyn piekarniczych i cukierniczych, maszyn do rozdrabniania odpadów;  

 Preva Sp. z o.o (ul. Szpitalna 20) – przetwórstwo tworzyw sztucznych;  

 Żnin Browar Sp. z o.o (ul. Mickiewicza 27) – producent piwa;  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Jantex" (ul. Składowa 4) – 

producent pizzy;  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kandex" (ul. Mickiewicza 37) – 

producent koncentratów spożywczych, dodatków cukierniczych, aromatów do 

ciast; 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Komex" Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 

14) – producent odzieży damskiej, męskiej, roboczej, medycznej, specjalnej; 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowe "Lipro" (ul. Aliantów 

4)– producent koncentratów spożywczych, usługi transportowe i spedycyjne; 

 "MECH-MASZ" – ŻNIN (ul. Słowackiego 4) – producent maszyn piekarskich; 

 Pozmlecz Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 41) - działalność produkcyjno-usługową. 

Produkcja wyrobów pochodzenia mleczarskiego, browarnianego oraz 

świadczenie usług proszkowania innych produktów; 

 Ronach (ul. Szpitalna 20) - importer okuć i akcesoriów meblowych; 

 

Rolnictwo 

Użytki rolne zajmują 20439 ha (204,39 km2) i stanowią 81,25% obszaru gminy. 

94,16% użytków rolnych zajmują grunty orne. Gmina Żnin zaliczana jest do dwóch 

regionów  glebowo-rolniczych: Żnińsko-Mogileńskiego i w niewielkiej części do 
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Szubińsko-Barcińskiego. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest 

dość wysoki i wynosi 82,6 punktów (na 100 możliwych). Produkcja rolnicza jest 

prowadzona na gruntach ornych przy małym udziale użytków zielonych i sadów. 

Według Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na obszarze gminy Żnin były 

1292 gospodarstwa rolne, w tym 444 zajmujące do 1 ha. 

Wśród pogłowia zwierząt gospodarskich podkreślić należy znaczną dominację 

trzody chlewnej (57262), kur (35912), bydła (7566). 65% produkcji roślinnej stanowiły 

zboża, w tym: pszenica 25 %, jęczmień 19%. Produkcja z łąk i pastwisk wynosiła 

4,5%. Główne kierunki upraw: 

- 4 zboża zajmują 63% ogólnej powierzchni upraw, 

- ziemniaki - 11% ogólnej powierzchni upraw, 

- buraki cukrowe - 9% ogólnej powierzchni upraw, 

- pozostałe - 17% ogólnej powierzchni upraw. 

 

2.2.5. Sfera społeczna 

Struktura ludności miasta 

Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia stanowią 

podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opiera się polityka 

rozwoju gminy. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju lokalnego i jego 

dynamice oraz o potrzebach w sferze rynku pracy, mieszkań i inwestycji (np. w 

dziedzinie oświaty). Poniższa tabela nr 38 zawiera dane statystyczne dotyczące 

struktury ludności zamieszkałej w gminie Żnin wg płci.  

 

Tabela nr 38   Ludność faktycznie zamieszkała w gminie Żnin wg płci 

Wyszczególnie
nie 

Rok 

2001 2004 2007 

M K M+K M K M+K M K M+K 

Ludność wg 
płci (miasto + 

wieś) 
 

1180
8 

1237
9 

2418
7 

1186
3 

1233
3 

2419
6 

1181
1 

1233
2 

2414
3 

 
Obszar miasta 

 
6761 7407 

1416
8 

6757 7364 
1412

1 
6687 7357 

1404
4 
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Tereny 
wiejskie 

 

5047 4972 
1001

9 
5106 4969 

1007
5 

5124 4975 
1009

9 

                                                                                                            Źródło: Urząd Statystyczny 

W powiecie żnińskim na koniec 2007 zamieszkiwało 69736 osób. Mieszkańcy 

gminy Żnin stanowili 34,62% ludności powiatu żnińskiego. Gęstość zaludnienia na 

obszarze gminy wynosiła 95,98 mieszkańców na 100 km2. Cechą charakteryzującą 

państwa europejskie jest spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństw. Gmina 

Żnin nie jest odosobniona pod tym względem, choć warto zauważyć wzrost ludności 

zamieszkałej na obszarach wiejskich gminy. Na koniec 2007 roku mieszkańcy Żnina 

stanowili 58,17%   populacji gminy, podczas gdy w roku 2001 było to 58,58%. Wśród 

mieszkańców gminy dominują kobiety, stanowią one 51,08% ogółu ludności. Na 100 

mężczyzn przypada 104,4 kobiet.  

Zmiana liczebności mieszkańców jest wynikiem zarówno procesów związanych  

z ruchem naturalnym, jak i z ruchem migracyjnym. Dane dotyczące zawieranych 

małżeństw oraz ruchu naturalnego w gminie Żnin w latach 2001-2007 zostały 

przedstawione w tabeli nr 39.  

 

Tabela nr 39  Ruch naturalny oraz liczba małżeństw w gminie Żnin w 2001-2007 

 

Wyszczególnienie 
Rok 

2001 2004 2007 

 
Małżeństwa 

 
122 128 171 

 
Urodzenia żywe 

 
265 257 264 

 
Zgony 

 
239 224 211 

 
Przyrost naturalny 

 
26 33 53 

                                                                           Źródło: Urząd Statystyczny 
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W rozpatrywanych latach liczba małżeństw zawieranych w Żninie uległa 

zwiększeniu, co wynika z faktu, że w tzw. „wiek małżeński‖ weszły roczniki z wyżu 

demograficznego lat 80-tych. Przyrost naturalny, choć w roku 2007 wyższy o ponad 

100% w stosunku do 2001, kształtuje się na dość niskim poziomie. Pewna część 

młodych ludzi w wieku produkcyjnym nie decyduje się na posiadanie potomstwa z 

obawy, że nie zapewni potomstwu godziwych warunków życia. Ponadto ludzie 

młodzi wyjeżdżają do większych miast w Polsce oraz zagranicę, gdzie często 

osiadają i tam zakładają rodziny. Dane dotyczące procesów migracyjnych w gminie 

Żnin w latach 2001-2007 przedstawiono w tabeli nr 40. 

 

 

 

Tabela nr 40   Migracje ludności w gminie Żnin w 2001-2007 

Wyszczególnienie 
Rok 

2001 2004 2007 

 
Zameldowania 

 
161 153 290 

 
Wymeldowania 

 
203 233 367 

 
Saldo migracji 

 
-42 -80 -77 

                                                                                                        Źródło: Urząd Statystyczny 

Z przedstawionych danych wynika, że w całym analizowanym okresie 2001-2007 

saldo migracji było ujemne, co oznacza, że liczba osób zameldowanych jest niższa 

od liczby osób wymeldowanych w danym roku. Jest to tendencja charakterystyczna 

dla znakomitej większości polskich miast i gmin.  Z punktu widzenia analizy 

demograficznej w mieście i gminie istotna jest struktura wiekowa jego mieszkańców. 

Dane dotyczące struktury mieszkańców według wieku przedprodukcyjnego, 

produkcyjnego i poprodukcyjnego przedstawiono w poniższych tabelach nr   41  i nr 

42. Wiek produkcyjny dla kobiet wynosi 15-59 lat, natomiast dla mężczyzn 15-64 

lata. 
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Tabela nr 41 Ludność według grup wiekowych w gminie Żnin w latach 2001-2007 

Rok 
Ludność        
ogółem 

W tym w wieku 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

M K M K M K 

2001 24187 3160 3044 7630 7175 1018 2160 

2003 24199 2930 2811 7802 7378 1083 2195 

2005 24115 2204 2081 8491 8050 1120 2169 

2007 24143 2085 1943 8584 8068 1142 2321 

                                     Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego 

 

 

Tabela nr 42  Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w okresie 2001-2007 

Rok 
Ludność      
ogółem 

W tym w wieku 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

M+K Udział  % M+K 
Udział 

% 
M+K 

Udział   
% 

2001 24187 6204 25,65 14805 61,21 3178 13,14 

2003 24199 5741 23,72 15180 62,73 3278 13,55 

2005 24115 4285 17,77 16541 68,59 3289 13,64 

2007 24143 4028 16,68 16652 68,97 3463 14,34 

                                 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego 

Dominującą grupą w gminie jest ludność w wieku produkcyjnym. W latach 

2001 2007 jej udział w łącznej liczbie ludności gminy oscylował między 61,2% a 

68,9%. Niepokojącą tendencją jest wyraźny spadek odsetka ludności w wieku 

przedprodukcyjnym z 25,65% na koniec 2001 roku do 16,68 na koniec 2007 roku. 

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym kształtował się w okresie 2001-2007 na 

poziomie ok. 13-14%.  Zróżnicowane są proporcje między liczbą kobiet i mężczyzn 

w poszczególnych grupach wiekowych. Kobiety wyraźnie dominują w grupie osób w 

wieku poprodukcyjnym, co związane jest z wyższą umieralnością mężczyzn po 65 

roku życia.  W tabeli nr 43  przedstawiono wskaźnik obciążenia ekonomicznego dla 

gminy Żnin.  W latach 2001 2007. Wskaźnik ten jest mierzony liczbą ludności w 
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wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) przypadającej na 100 osób w 

wieku produkcyjnym. 

 

Tabela nr 43  Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym  

w gminie Żnin w latach 2001-2007 

Wyszczególnienie 
Rok 

2001 2003 2005 2007 

 
Wskaźnik obciążenia ekonomicznego 

 
63,4 59,4 45,8 45,0 

                        Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego 

Wskaźnik obciążenia ekonomicznego w Żninie systematycznie maleje w 

analizowanym okresie od 2001 roku. W roku 2001 na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadały 63,4 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w roku 

2007 liczba ta zmniejszyła się do 45,0. 

Mieszkalnictwo 

W tabeli nr 44  zestawiono dane dotyczące mieszkalnictwa  w gminie Żnin w 

latach 2004-2007. 

Tabela nr  44  Podstawowe dane z zakresu mieszkalnictwa w gminie w latach 2004-2007 

Wyszczególnienie 
Rok 

2004 2007 

L
ic

z
b
a

 m
ie

s
z
k
a
ń
 

ogółem  7078 7140 

w tym stanowiących własność komunalną 717 698 

w
y
p
o

s
a

ż
o
n

y
c
h

 w
 

Wodociąg 6957 7019 

ustęp spłukiwany 6412 6474 

Łazienka 6270 6332 

centralne ogrzewanie 5468 5530 

gaz sieciowy  2677 2750 

Powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) 506 565 514 271 
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Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 12 786 9973 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

(mln zł) 

1 771 259 1 295 708 

                                                                                                               Źródło: Urząd Statystyczny 

 

Z powyższych danych wynika, że w 2007 r. liczba mieszkań zwiększyła się o 

0,86% w porównaniu z 2004 r. Mieszkania komunalne stanowią około 9,8% 

wszystkich mieszkań w gminie i ich liczba zmalała w analizowanym okresie o 2,65%. 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania nieznacznie wzrosła z 71,57 m2 

(w 2004 r.) do 72,02 m2 (w 2007 r.). 

  

 

 

Edukacja 

W poniższej tabeli nr  45 zamieszczone zostały dane dotyczące liczby uczniów i 

nauczycieli w placówkach publicznych i niepublicznych na dzień 31 marca 2008 roku. 

 

Tabela nr 45 Liczba dzieci i uczniów w przedszkolach i placówkach kształcenia 

podstawowego w Gminie Żnin na 31 marca 2008 roku 

Placówka 

liczba dzieci i uczniów wg stanu na 31 marca 

2008 
Liczba 

nauczyci

eli Gimnazja 
szkoły 

podstaw. 

oddziały 

"0" 

przedszk

ola 
razem 

 

PLACÓWKI PUBLICZNE 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w 

Żninie 
0 0 55 65 120 21 

Przedszkole Miejskie nr 2 w 0 0 114 113 227 11 
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Żninie 

Zespół Publicznych Szkół nr 1 

(Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Żninie i Publiczne Gimnazjum 

nr 3 w Żninie) 

175 379 0 0 554 51 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Żninie 
0 572 0 0 572 47 

Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Żninie 
0 178 0 0 178 17 

Szkoła Podstawowa w 

Bożejewicach 
0 75 19 0 94 14 

Szkoła Podstawowa w 

Brzyskorzystwi 
0 81 13 0 94 14 

Szkoła Podstawowa w 

Cerekwicy 
0 57 17 0 74 14 

Szkoła Podstawowa w 

Gorzycach 
0 66 14 0 80 15 

Szkoła Podstawowa w 

Jadownikach 
0 58 7 0 65 14 

Szkoła Podstawowa w 

Januszkowie 
0 71 13 0 84 15 

Szkoła Podstawowa w 

Słębowie 
0 103 12 0 115 14 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Żninie 
617 0 0 0 617 57 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Żninie 
222 0 0 0 222 24 

RAZEM 1014 1640 264 178 3096 328 
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PLACÓWKI NIEPUBLICZNE 

 

Przedszkole Sióstr 

Służebniczek 
0 0 15 35 50 3 

RAZEM 0 0 15 35 50 3 

ŁĄCZNIE PLACÓWKI 

PUBLICZNE I NIEPUBL. 
1014 1640 279 213 3146 331 

                                                                                          Źródło: Miejski Zespół Oświaty w Żninie 

 

Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Żninie podjętych w kwietniu 2008 roku z dniem 

31 sierpnia 2008 roku likwidacji uległy szkoły podstawowe w Żninie (nr 3), 

Bożejewicach, Brzyskorzystwi, Gorzycach i Jadownikach. Aktualny wykaz placówek 

publicznych i niepublicznych zawiera poniższa tabelaTabela nr 46  Liczba dzieci i 

uczniów w przedszkolach i placówkach kształcenia podstawowego w Gminie Żnin na 

30 września 2008 roku 

 

Placówka 

liczba dzieci i uczniów wg stanu na 30 
września 2008 Liczba 

nauczycieli 
gimnazja 

szkoły 
podstaw. 

oddziały 
"0" 

przedszk
ola 

razem 

 
PLACÓWKI PUBLICZNE 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w 
Żninie 

0 0 111 110 221 21 

Przedszkole Miejskie nr 2 w 
Żninie 

0 0 80 44 124 11 

Zespół Publicznych Szkół nr 1 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Żninie i Publiczne Gimnazjum 
nr 3 w Żninie) 

178 385 0 0 563 49 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Żninie 

0 569 0 0 569 47 

Szkoła Podstawowa w 
Januszkowie 

0 126 9 0 135 16 

Szkoła Podstawowa w 
Słębowie 

0 151 34 0 185 22 

Publiczne Gimnazjum nr 1 567 0 0 0 567 54 
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w Żninie 

Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Żninie 

212 0 0 0 212 21 

RAZEM 957 1231 234 154 2576 241 

 
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE 

 

Przedszkole Sióstr 
Służebniczek 

0 0 25 27 52 3 

Zespół Szkół Społecznych 
„TRÓJKA‖ 

0 156 0 0 156 20 

Zespół Szkół 
Niepublicznych w 

Bożejewicach 
0 70 9 0 79 13 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w 
Brzyskorzystwi 

0 79 11 0 90 14 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Gorzycach 

0 69 10 0 79 14 

RAZEM 0 374 55 27 456 64 

ŁĄCZNIE PLACÓWKI 
PUBLICZNE I NIEPUBL. 

957 1605 289 181 3032 305 

Źródło: Miejski Zespół Oświaty w Żninie 

 

Szkolnictwo średnie w Żninie realizowane jest w szerokim zakresie tematycznym. 

Wśród szkół tego stopnia wymienić należy:  

- I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich  ul. Sienkiewicza 1, przy 

szkole funkcjonuje internat, w którym może mieszkać 35 uczniów,  

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Śniadeckich 18, w Zespole nauka 

odbywa się w następujących szkołach: Liceum Ogólnokształcące, Liceum 

Profilowane 3-letnie (profil ekonomiczno-administracyjny i profil zarządzanie 

informacją), Technikum Ekonomiczne 4-letnie (specjalizacja technik 

ekonomista), Technikum Handlowe 4-letnie (specjalizacja technik 

ekonomista),  

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14. 

W Zespole nauka odbywa się w następujących szkołach: Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Profilowane 3-letnie (profil kształtowanie 

środowiska i profil zarządzanie informacją), Technikum Technologii Żywności 

4-letnie,Technikum Mechaniczne 4-letnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-
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letnie (zawód operator obrabiarek skrawających); Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla absolwentów ZSZ 2-letnie, Technikum Uzupełniające 

dla absolwentów ZSZ 3-letnie. Przy szkole funkcjonuje Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego prowadzący kursy z teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów szkół wielozawodowych.  

- Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kl. Janickiego 26; Jest to jedyna 

placówka oświatowa w Żninie, która kształci dorosłych bezpłatnie. Nauka w 

szkole odbywa się w systemie wieczorowo-zaocznym i trwa od roku do 2,5 

roku. W Centrum nauka odbywa się w czterech szkołach policealnych, po 

ukończeniu których absolwenci mogą zdobyć zawód technika bezpieczeństwa 

i higieny pracy, technika administracji, technika obsługi turystycznej, 

pracownika socjalnego. Ponadto absolwenci ZSZ mogą uzupełnić swoje 

wykształcenie w 3-letnim Technikum Uzupełniającym (zawód: technik 

handlowiec) lub 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. 

- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 32, w ramach Zespołu funkcjonuje 

ZSZ dla młodocianych pracowników 2-letnia wielozawodowa, 3-letnia 

wielozawodowa (zawód krawiec) oraz 3-letnia przysposabiająca do pracy (dla 

uczniów z upośledzeniem umiarkowanym).  

 

Na terenie miasta działa również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

której zadaniem jest m. in. wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 

profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń 

rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły i rodziny. Badania psychologiczno-pedagogiczne mają na celu 

diagnozę potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych i  kwalifikację do 

odpowiedniej formy pomocy. Poradnia prowadzi różnorodne formy zajęć 

profilaktycznych, terapeutycznych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz 

szkolenia, warsztaty, konsultacje, porady dla nauczycieli i rodziców. Zajęcia 
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terapeutyczne odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Korzystanie z  

udzielanej przez poradnie pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Warto wspomnieć o funkcjonowaniu w Żninie Uniwersytetu III Wieku im. Wandy 

Dobaczewskiej.  

 

Tabela nr 47 Liczba uczniów w placówkach oświatowych gminy kształcenia     

ponadgimnazjalnego i średniego w roku 2007 

Placówka oświatowa 
Liczba 

uczniów 
(2007) 

Ponadgimnazjalne przysposabiające do pracy 
zawodowej specjalne 

16 

Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla 
młodzieży bez specjalnych 

296 

Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla 
młodzieży specjalne 

53 

Licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych 162 

Ponadgimnazjalne technika dla młodzieży bez 
specjalnych 

514 

Licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla 
młodzieży bez specjalnych 

755 

Licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla 
dorosłych 

83 

Uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży 
(bez specjalnych) 

12 

Uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych 104 

Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego 181 

Absolwenci otrzymujący świadectwo dojrzałości 164 

                                                                                                       Źródło: Urząd Statystyczny 

 

Ochrona zdrowia 

Dane przedstawione w poniższej tabeli dotyczą usług związanych w ochroną 

zdrowia na obszarze gminy Żnin na koniec 2007. 

 

Tabela nr 48 Ochrona zdrowia w gminie Żnin 

Wyszczególnienie Rok 2007 

Zakłady opieki zdrowotnej ogółem 9 

W tym publiczne 1 

Niepubliczne 8 
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Przychodnie, ośrodki, poradnie podległe 
samorządowi 

1 

Porady ogółem 120 948 

Apteki 7 

                                                                               Źródło: Urząd Statystyczny 

 

Głównymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia są 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: „Pałuckie Centrum Zdrowia‖ (dawny szpital 

powiatowy), „Epoka‖ i „Przychodnia Rodzinna‖. W placówkach tych świadczone są 

usługi przez takie poradnie jak: 

- poradnia neurologiczna 

- poradnia gruźlicy i chorób płuc               

- poradnia chirurgiczna ogólna 

- poradnia chirurgii urazowo –ortopedycznej                                      

- poradnia otolaryngologiczna 

- poradnia logopedyczna    

- poradnia zdrowia psychicznego                               

- poradnia psychologiczna                                 

poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 

Placówki działające w sferze pomocy społecznej na terenie gminy Żnin 

 

Tabela nr 49  Infrastruktura społeczna w gminie Żnin 

Lp. Nazwa i adres placówki Typ placówki Ilość miejsc 
Podmiot 

prowadzący 

1 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Żnin  ul.700-lecia 36 

Gminna jednostka 
organizacyjna 

X Gmina Żnin 

2 
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 
Żnin ul. 700-lecia 36 

interwencyjna 
2 pokoje + 

kuchnia 
Gmina Żnin 
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3. 
Punkt Konsultacyjny 
Żnin ul. 700-lecia 36 

interwencyjna X Gmina Żnin 

4 

Świetlica Opiekuńczo-
Wychowawcza Nr 1 

Żnin ul. Jasna 5 
- Filia  nr 1 Żnin 

ul. W. Pieniężnej 19 
- Filia nr 2  Paryż 

- Filia nr 3 
Brzyskorzystewko 

- Filia nr 4 Cerekwica 
- Filia nr 5 Jadowniki Ryc. 

- Ognisko  Białożewin 
 

Placówka 
wsparcia 

dziennego 
 

165 dzieci 
 
 

30 
15 
30 
30 
15 
30 
15 

Gmina Żnin 

5 Klub Integracji Społecznej 
Placówka wsparcia 

dziennego 
X Gmina Żnin 

6 

Powiatowa Wypożyczalnia 
Sprzętu  Rehabilitacyjnego i 

Urządzeń Pomocniczych 
Żnin ul. 700-lecia 36 

Placówka wsparcia 
dziennego 

X Gmina Żnin 

7. 
Jadłodajnia – Stołówka przy 
Zarządzie Rejonowym PCK 

w Żninie  ul Aliantów 10 

Placówka 
wsparcia 
dziennego 

na podstawie 
wydanych 

decyzji 

Gmina Żnin 
Zarząd 

Rejonowy  PCK 

 
8 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Żnin ul. Szpitalna 32 

Powiatowa 
jednostka 

organizacyjna 
X Powiat  żniński 

9. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

„ PROMYK‖ 
Żnin ul. Szpitalna 32 

Powiatowa 
jednostka 

organizacyjna 
35 

Liga Kobiet 
Polskich Koło w 

Żninie przy 
Kujawsko- 
Pomorskim 
Oddziale 

Wojewódzkim 
w Bydgoszczy 

10. 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
Żnin ul. Szpitalna 32 

Powiatowa 
jednostka 

organizacyjna 
35 

Powiat żniński 
 

11. 
Dom Pomocy Społecznej dla 

przewlekle chorych 
w  Podobowicach 

Powiatowa 
jednostka 

organizacyjna 
80 Powiat żniński 

                               Źródło: dane własne MOPS  i  strona internetowa www.ropstorun.home.pl 
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Organizacje społeczne działające w mieście i gminie Żnin 

Działalność organizacji pozarządowych (NGO) w znaczący sposób wpływa na 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Integrują one lokalne społeczności oraz 

aktywizują do angażowania się w różne dziedziny życia wspólnoty. Działania 

podejmowane przez organizacje pozarządowe przyczyniają się do rozwiązywania 

problemów lokalnych. Ponadto często wspierają one samorząd gminny i powiatowy 

w wykonywaniu zadań publicznych. Poniżej zamieszczona tabela stanowi wykaz 

działających w mieście i gminie Żnin organizacji pozarządowych, reprezentujących 

tak różne dziedziny i środowiska jak sport, kultura, rolnictwo, ochrona zdrowia, 

rozwój obszarów wiejskich  itp. 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr  50   Organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy Żnin 

Lp. Nazwa stowarzyszenia 
Prezes / 

Wiceprezes 
Siedziba 

1. 
Fundacja – Inny Punkt 

Widzenia 
Katarzyna 

Wiśniewska 
Ul. Szpitalna 32       

88-400 Żnin 

2. 
Fundacja „ Świat na tak‖ – 

Klub Ośmiu 
Ewa Krzemień 

Ul. Śniadeckich 
18 

88-400 Żnin 

3. Fundacja „Dar chleba‖ 
Hanna 

Szczecińska 
Ul. Słowackiego 4 
88-400 Żnin 

4. Fundacja „Dar serca‖ 
Anna 

Lewandowska 

Ul. Kopernika 
8/50 

88-400 Żnin 

5. 
Gminna Rada Kół Gospodyń 

Wiejskich w Żninie 
Wiesława Heinich 

– przewodnicząca 
Ul. 700-lecia 34 

88-400 Żnin 

7. „Kapitał Zaufania‖ w Żninie 

Grzegorz Koziełek – 
prezes 

Agnieszk Grzelaczyk 
skarbnik 

Hanna Czajkowska - 
korespondentka 

Ul. Mickiewicza 32 
88-400 Żnin 

8. Klub Biegacza 
Tomasz 

Tomaszewski 
Sobjejuchy 18 
88-400 Żnin 

9. Klub Górski w Żninie Aleksander Ul. Tysiąclecia 8/8 
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Kmiećkowiak-prezes 
Eugeniusz 

Dobaczewski – 
wiceprezes 

88-400 Żnin 

10. 
Klub Motocykli Ciężkich i 

Zabytkowych „Pałuki‖ w Żninie 

Marek Gaczkowski 
– prezes 

Marcin Katafiarz – 
wiceprezes 

Ul. Zielna 24 
88-400 Żnin 

11. Klub Piłkarski „ Brzysko-Rol‖ 

Jerzy Strzelecki – 
prezes (ul.Krasińskiego 

14 88-400 Żnin) 
Władysław Kinal – 

wiceprezes 

Brzysko-Rol Sp. zoo 
Brzyskorzystewko 1 

88-400 Żnin 

12. Klub Sportowy „Jeziorak‖ 

Jacek Krzysztofiak 
– prezes 

Henryk Pawlaczyk 
– wiceprezes 

Ul. Żytnia 5/43 
88-400 Żnin 

13. 
Koło Powiatowe Polskiego 

Związku Niewidomych w Żninie 

Jadwiga Jurkowska 
– przewodnicząca 
Aleksandra Sójka – 
wiceprzewodnicząca 
Bożena Sybstyk – 

sekretarz 

Ul. Pocztowa 15 
88-400 Żnin 

22. Liga Kobiet Polskich koło w Żninie 

Lidia Bratz – 
przewodnicząca 

Beata Stępień- 
wiceprzewodnicząca 

Ul. Szpitalna 32 
88-400 Żnin 

23. 
Liga Obrony Kraju Zarząd 

Powiatowy w Żninie 

Zdzisław 
Paluszkiewicz – 

prezes 
Marek Rutkowski – 

wiceprezes 

Ul. Topolowa 16 
88-400 Żnin 

24. 
Ludowy Zespół Sportowy 

‖Świątkowo- Cerplon 
Cerekwica‖ 

Roman Rezulak- prezes 
Leonard Głowski- 

skarbnik 

PPHU Cerplon 
Cerekwica  1 
88-400 Żnin 

25. 
Miejski Klub Sportowy 

„Pałuczanka‖ w  Żninie 
Zenon Flejter 

Ul. Składowa 9 
88-400 Żnin 

26. 
Miejski Ludowy Klub 
Sportowy „Pałuki‖ 

Barbara 
Kozłowska – prezes 

Anna 
Adamkiewicz- 

sekretarz 

Podgórzyn 1 
88-400 Żnin 

27. 
Miejsko Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe w 
Żninie 

Maria Janicka – 
przewodnicząca 

Kaczkowo 3a 
88-400 Żnin 

28. 
Międzyszkolny Klub Żeglarski  

„MKŻ‖ - Żnin 

Krzysztof Jóźwiak– 
prezes 

Andrzej Bogdański 
- wiceprezes 

Ul. Szkolna 18 
88-400 Żnin 
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29. „My‖ Ruch Społeczny 

Wojciech Lisiecki- 
prezes 

Sławomir Ryś- 
wiceprezes 

Dorota 
Słomkowska- 
wiceprezes 

Ul. Górska 8 
88-400 Żnin 

30. 
Pałucki Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego w Żninie 

Zbigniew Prusak – 
prezes 

Zdzisław Małecki – 
wiceprezes 

Czesław Łukomski 
– wiceprezes 

Maria Kawczyńska 
– sekretarz 

Ul. Szkolna 16 
88-400 Żnin 

31. 
Pałuckie Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców 
Dariusz Pichłacz 

Ul 700-lecia 32 
88-400 Żnin 

32. 
Parafialny Klub Sportowy 

„Jantar‖ 
Ks. Stanisław 
Talarczyński 

Parafia p.w. NMP 
Królowej Polski 

Ul. Lewandowskiego 
88-400 Żnin 

33. Polski Czerwony Krzyż 
Lek. med. 

Bronisław Woźny 
Ul. Aliantów 10 

88-400 Żnin 

34. 
Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Żninie 

Dorota Supińska – 
przewodnicząca 

Ewa Schmidt -  
sekretarz 

Ul. Pocztowa 15 
88-400 Żnin 

35. 
Polski Związek Filatelistyczny 

koło w Żninie 
Czesław Piechocki 

Ul.Kopernika 2/26 
88-400 Żnin 

 

36. 
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków – koło w Żninie 

Wincenty Ślęzak- 
prezes 

Irena Pawlak – 
wiceprezes 

Ul. Śniadeckich 15 
88-400 Żnin 

37. 
Polskie Stowarzyszenie 
Paralotniarzy w Żninie 

Ryszard 
Kwiatkowski- prezes 

Piotr Roszak 

Ul. Bolesława 
Śmiałego 9 
88-400 Żnin 

38. 
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego – 
koło w Żninie 

Mariusz Kostrzewa 
– prezes 

Kowalski Jerzy - 
skarbnik 

Ul. Szkolna 18 
88-400 Żnin 

39. 
Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 

Zbigniew Jaszczuk 
Barbara 

Kozłowska 

Ul. Potockiego 1 
88-400 Żnin 

40. 
Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy 
Mirosław Chmiel 

Ul. Kopernika 3/24 
88-400 Żnin 

41. 
Pracowniczy Ogród 

Działkowy 
Leopold Nowak 

Ul. Browarowa 1/17 
88-400 Żnin 

42. 
Ruch Kultury Chrześcijańskiej 

„Odrodzenie‖ – koło Św. 
Faustyny w Żninie 

Maria Markiewicz - 
prezes 

Anna Karczewska 
– sekretarz 

Ul. Lewandowskiego 
15 88-400 Żnin 

43. Stowarzyszenie „Miłośników Henryk Ciupiński – Wenecja 26 
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Wenecji‖ prezes 88-400 Żnin 

44. 
Stowarzyszenie Dzieci i 

Rodzin Cornelia de Lange 
syndrom w Polsce 

Wiesław Wnuk – 
prezes 

Joanna Dressler- 
wiceprezes 

Andrzej Bochenek 
– sekretarz 

Ul. Składowa 20 
88-400 Żnin 

45. 
Stowarzyszenie Edukacyjne „ 
Nasza Szkoła‖ w Gorzycach 

Maria Błońska – 
prezes 

Henryk Słapek – 
wiceprezes 

Gorzyce 60 
88-400 Żnin 

46. 
Stowarzyszenie Integracji 

Rozwoju Wsi Podobowice koło 
Żnina 

Elżbieta Winiecka 
Podobowice 25 

88-400 Żnin 

47. 
Stowarzyszenie Internetowe 

Radio Żnin 

Barbara Małecka – 
prezes 

Łukasz Wojtaś – 
zastępca prezesa 

Ul. Szpitalna34/14 
88-400 Żnin 

48. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

„Windsurfing Team Żnin‖ 
Leszek 

Staniszewski 

Ul. Wyczółkowskiego 
11 

88-400 Żnin 

49. 

Stowarzyszenie Miłośników  
Zwierząt  im. Św. Franciszka w 

Żninie 
(w trakcie organizacji) 

Zofia Andrzejak 

 
Ul. Żytnia 3/20 
88-400 Żnin 

 
 
 

50. 
Stowarzyszenie Miłośników 

Bożejewic 

Piotr Dolaciński – 
prezes 

Violetta Stefania 
Gracz – wiceprezes 

Bożejewice 22/2 
88-400 Żnin 

51. 

Stowarzyszenie na Rzecz  
Integracji i Rozwoju Wsi: 
Cerekwica, Kaczkowo, 

Kaczkówko 

Jan Rogosz – 
prezes 
Mirosław 

Kozłowski – 
wiceprezes 

 
Cerekwica 59/9 

88-400 Żnin 

52. 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Sulinowo 

Włodzimierz 
Andrzej Michalski – 

prezes 
Renata Makowska 

- skarbnik 

Sulinowo 33a 
88-400 Żnin 

54. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Jadowniki 

Rycerskie i Chomiąża Księża 

Zenon Flejter – 
prezes 

Angelika Dudek – 
wiceprezes 

Jadowniki Rycerskie 
15 

88-400 Żnin 

55. 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Januszkowo 

Andrzej 
Wesołowski – 

prezes 
Barbara Justyna 
Wiśniewska – 

zastępca prezesa 

Januszkowo 14 
88-400 Żnin 

56. 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju wsi Murczyn 
Joanna Karamol – 

prezes 
Murczyn 48 
88-400 Żnin 
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Barbara Jarmuż - 
skarbnik 

57. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pałuckiej „ 

Razem‖ 

Krzysztof 
Wierzchosławski – 

prezes 
Małgorzata Teresa  

Polaczyk - skarbnik 

Gorzyce 61 
88-400 Żnin 

58. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Redczyce 

Michał Andrzej 
Wierski – prezes 
Teresa Kujawa – 

skarbnik 

Redczyce 14 
88-400 Żnin 

59. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Ustaszewo 

Eugeniusz 
Mielczarek – prezes 

Ustaszewo25 
88-400 Żnin 

60. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Uścikowo 

Zbigniew Borówka 
Roman Gulczyński 

– sołtys 

Uścikowo 1 
88-400 Żnin 

61. 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Wawrzynki 

Mirela Piątek 
Wawrzynki 12 
88-400 Żnin 

62. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej Oddział w 
Parafii pw. Św. Floriana 

Jan Ryszard 
Rychlicki 

Ul. Św. Floriana  4 
88-400 Żnin 

63. 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gmin i Sołectw Powiatu 
Żnińskiego z Siedzibą w 

Słębowie 

Magdalena Pituła 
– prezes 

Elżbieta Brańka – 
wiceprezes 

Słębowo 1 
88-400 Żnin 

64. 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Powiatu Żnińskiego 

Dariusz Beńke- prezes 
Agnieszka Skowrońska 

– skarbnik 
Karolina Mucha - 

sekretarz 

Ul. Potockiego 1 
88-400 Żnin 

65. 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 

Podgórzyn 

Renata Majewska 
– prezes 

Antoni Nawrocki- 
wiceprezes 

Barbara 
Kozłowska - 

sekretarz 

Podgórzyn 5 
88-400 Żnin 

66. 
Stowarzyszenie Rozwoju wsi 

Jaroszewo k. Żnina 

Andrzej 
Swędrowski – 

prezes 
Zbigniew 

Muszyński- 1-y 
zastępca prezesa 
Rafał Derech – 2-

gi zastępca prezesa 

Jaroszewo 57 
88-400 Żnin 

67. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Paryż „Paryska Inicjatywa― 

Aneta 
Maciejewska – 

prezes 
Marlena 

Szczublewska – 
wiceprezes 

Paryż 26 
88-400 Żnin 

 

68. Stowarzyszenie Smacznie, Maria Brzyskorzystew 61 
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Zdrowo, Kolorowo Chmielewska – 
Prezes 

Karol Lato - 
wiceprezes 

88-400 Żnin 

69. 
Stowarzyszenie Śpiewacze 
Chór Męski im. Stanisława 

Moniuszki 

Zbysław Pilarski – 
prezes 

Stanisław 
Rzeszewski-
wiceprezes 

Ul. Kasprowicza 15 
88-400 Żnin 

70. 
Stowarzyszenie Turystyczne 

„Ziemia Pałucka‖ 

Henryk Stanisław 
Pokorski – prezes 
Piotr Tomaszewski 

- wiceprezes 

Ul. Potockiego 1 
88- 400 Żnin 

71. 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

III Wieku im. Wandy 
Dobaczewskiej w Żninie 

Irena Starczewska 
– prezes 

Ryszard Lorczyk – 
wiceprezes 

Hubert Kurczewski 
– wiceprezes 

Ul. Pocztowa 15 
88- 400 Żnin 

72. 
Stowarzyszenie Wielkopolska 

–Kubań w Żninie (Działalność 
zawieszona) 

Radosław Okulicz 
–  Kozaryn - prezes 

Jolanta 
Dobaczewska – 

wiceprezes 

Ul. Tysiąclecia 8/8 
88-400 Żnin 

 
 
 
 

74. 
Światowy Związek Żołnierzy 

AK Oddział w Żninie 
Franciszek 
Szafrański 

Ul. Śniadeckich 15 
88-400 Żnin 

75. 
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
1918- 1919 koło w Żninie 

Jacek Pietraszko – 
prezes 

Mirosław Pilarski - 
wiceprezes 

Ul. Szkolna 4 
88-400 Żnin 

76. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Żninie – Koło Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym w 
Żninie 

Czesław Modliński 
– prezes 

Leszek 
Żywiałowski - 
wiceprezes 

Ul. Dąbrowskiego 
10a/11 

88-400 Żnin 

77. 
Uczniowski Klub Sportowy „ 

Junak‖ 

Anna 
Adamkiewicz– 

prezes 
Maciej Bystrzycki - 

wiceprezes 

Zespół Szkół 
Społecznych „Trójka‖ 
Ul K. Janickiego 33 

88-400 Żnin 

78. 
Uczniowski Klub Sportowy „ 

Skoczek‖ 
Stanisław Goclik 

Szkoła nr 2 
Ul. Wandy 

Pieniężnej19 
88-400 Żnin 

79. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Cerplon‖ 

Marian Pawłowski- 
prezes 

Justyna Marciniak 
- skarbnik 

Szkoła Podstawowa 
w Cerekwicy 
88-400 Żnin 

80. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Jedynka‖ 

Jacek Pietraszko – 
prezes 
Marek 

Orzechowski – 

Zespól Szkół 
Publicznych    Ul. 

Szkolna 4 
88-400 Żnin 
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wiceprezes 

81. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Mechanik‖ 
Tomasz Wysocki 

Ul. Browarowa 14 
88-400 Żnin 

82. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„SP nr 5‖ 

Michał Bajczyk – 
prezes 
Hanna 

Czajkowska - 
wiceprezes 

Gimnazjum nr 1 
Ul. 1-go Stycznia 17 

88-400 Żnin 

83. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Tarpany‖ 

Dariusz Kulas – 
prezes 

Alina Krygier - 
sekretarz 

Zespół Publicznych 
Szkół 

Ul. Leszka Białego 6 
88-400 Żnin 

84. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Wiking‖ 

Janusz Sobczak – 
prezes 

Krzysztof Bauza – 
wiceprezes 

Publiczne Gimnazjum 
nr 2 Ul. Jasna 5 

88-400 Żnin 

85. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Judo 
Tomasz Płociński 

– sekretarz 
Ul. 1-go stycznia 17 

88-400 Żnin 

86. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Przy Zespole Szkól 
Publicznych nr1 

Andrzej Jankowski 
Ul. Szkolna 4 
88-400 Żnin 

87. 
Wiejskie Stowarzyszenie 

Edukacyjne w Januszkowie 

Komitet 
Założycielski: 

Dorota Żygulska 

Ul. Browarowa 3/31 
88-400 Żnin 

 
 

88. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego – 

Drużyna Żnin 

Zygmunt Nyka – 
kierownik drużyny 
Roman Guździoł- 

prezes rejonowego 
W.O.P.R. w 
Bydgoszczy 

Ul.Szkolna 12 
88-400 Żnin 

89. 
Związek Byłych Pracowników 

PGR – oddział w Żninie 
Jerzy Siniecki 

Ul. Aliantów 16 
88-400 Żnin 

90. 
Związek Harcerstwa 

Polskiego Hufiec ZHP „ Pałuki‖ 

Alicja Przybyłowicz 
– komendant Hufca 

Ewa Mielcarek – 
księgowa Hufca 

Ul. Potockiego 4 
88-400 Żnin 

91. 
Związek Inwalidów 

Wojennych i Wojskowych 
Leszek Janowski 

Ul. Śniadeckich 15 
88-400 Żnin 

92. 
Związek Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów Politycznych 
Koło w Żninie 

Joachim 
Jankowski 

Ul. Śniadeckich 15 
88-400 Żnin 

93. 
Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Żninie 

Adam Rogowski – 
prezes 

Bogdan Makowski 
– wiceprezes 

Ul. Mickiewicza 60 
88-400 Żnin 

94. 
Związek Wędkarski  

„Pałuczanin‖ w Żninie 

Witold Burchardt – 
prezes 

Mirosław Chmiel- 
wiceprezes 
Eugeniusz 

Stępień- skarbnik 

Ul. Sienkiewicza 2a 
88-400 Żnin 
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Janusz 
Zwierzykowski- 

sekretarz 

95. 
Żnińskie Towarzystwo 

Kulturalne 

Stefan Czarnecki – 
prezes 

Andrzej Bogdański 
– wiceprezes 

Ul. Pocztowa 15 
88-400 Żnin 

96. 
Żnińskie Towarzystwo 

Miłośników Sportu „Baszta‖ 

Jacek 
Joachimowski-

prezes 
Jerzy Śniadecki- 

sekretarz 

Ul. Gnieźnieńska 7 
88-400 Żnin 

97. 
Żnińskie Zeszyty Historyczne 
(Działalność zawieszona) 

Dominik Księski 
Ul. Plac Wolności 7 

88-400 Żnin 

                                                             Źródło: Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych UM Żnin  

 

 

2.3. Mapa problemów społecznych gminy Żnin 

 

Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji 

pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu 

ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych 

opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspakajaniu 

potrzeb społecznych na dostępnym poziomie. 

W trakcie opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

zidentyfikowano problemy społeczne w gminie  i wskazano problemy społeczne, 

których skuteczne rozwiązanie warunkuje poprawę sytuacji społecznej mieszkańców  

gminy Żnin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od szeregu lat  udziela pomocy 

społecznej  głównie rodzinom.  

 

Wykres nr 22  Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą w 2002r. 
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                                                                                         Źródło: www.stat.gov.pl 

Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002, na terenie 

gminy Żnin  funkcjonowały ogółem 4022 rodziny z dziećmi, wychowujące ogółem 

9682 dzieci do 24. roku życia, z których  7413 pozostało na utrzymaniu rodziny,  w 

tym: 

 w wieku do 2 lat           - 723 dzieci, 

 w wieku od 3 do 6 lat     - 1143 dzieci, 

 w wieku od 7 do 14 lat  - 2856 dzieci, 

 w wieku od 15 do 17 lat  - 1205dzieci, 

 w wieku od 18 do 24 lat  - 1486 dzieci. 

 

 

 

 

Tabela nr 51 Rodziny w rozbiciu na liczbę dzieci 

 

Rodziny z dziećmi Liczba 

z jednym dzieckiem 1779 

z dwójką dzieci 1468 
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z trójką dzieci i więcej 775 

                                                                        Źródło: www.stat.gov.pl 

 

W ciągu ostatnich lat systematycznie wzrasta liczba rodzin wymagających 

wsparcia ze strony instytucji do tego celu powołanych. Problematykę tę ilustruje 

tabela nr 52 
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Tabela nr 52 Liczba rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzin
ach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

w 
rodzin

ach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

w 
rodzin

ach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

w 
rodzin

ach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

w 
rodzin

ach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzina

ch 

Rodziny ogółem 1346 4758 1476 5117 1674 5225 1320 4559 1502 5156 1427 4908 

Rodziny z dziećmi 873 3801 807 4182 915 4029 829 3651 949 4112 909 3954 

Rodziny niepełne 
z dziećmi 

226 668 215 788 252 849 230 759 248 799 254 834 

Rodziny emerytów i 
rencistów 

251 681 180 783 263 888 279 848 315 957 294 853 

Jednoosobowe 
gospodarstwa 

domowe 
231 X 205 X 541 X 264 X 284 X 276 X 

                                                                                                                                                 Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 
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Tabela nr 52   przedstawia liczbę rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy 

społecznej, tj.:, rodziny bezdzietne, jednoosobowe gospodarstwa domowe oraz 

wymienione w tabeli rodziny z dziećmi, rodziny niepełne z dziećmi oraz rodziny 

emerytów i rencistów.   

 

Tabela nr 53 Wydatkowanie środków w latach 2005 – I półrocze 2008 -   na poniższe 

zadania zlecone. 

 

Formy pomocy 2005 2006 2007 I półrocze 
2008 

- zasiłek stały 
 

399.035 435.500 431.053 215.795 

-składka na ubezpieczenie 
społeczne 

1.233 2.500 5.057 2.068 

                                                                                                                Źródło: MOPS Żnin 

 

 

Tabela nr 54   Wydatkowanie środków w latach 2005 – I półrocze 2008 na zadania zlecone 

 

 Kwota 

świadczeń 

2005 400.268 

2006 438.000 

2007 436.110 

I pół. 2008 244.798 
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Wykres nr 23 Wydatkowanie środków w latach 2005-I półrocze 2008   na  zadania zlecone 

 

 

  

Tabela nr 55 Wydatkowanie środków na świadczenia pieniężne  w latach 2005 – I 

półrocze  2008 - zadania własne gminy. 

 

Formy pomocy 2005 2006 2007 I półrocze 

2008 

- zasiłek okresowy 595.738 705.959 731.505 511.281 

- zasiłek celowy 154.570 175.440 204.195 75.843 

  

Tabela nr 56  Wydatkowanie środków na świadczenia pieniężne i niepieniężne w latach 2005 

– I półrocze 2008 na zadania własne gminy. 

 

 Kwota 

świadczeń 

2005 2.780.374 

2006 3.177.033 

2007 3.532.685 

I pół. 2008 2.177.464 
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Wykres nr 24 Wydatkowanie środków w latach 2005 - I półrocze 2008   na  zadania  

własne gmin. 

 

 

 

W celu zapewnia im wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, jakiej 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

MOPS podejmuje różnorodne formy pomocy w formie materialnej i niematerialnej. 

Jedną z nich jest profesjonalna praca socjalna, prowadzona przez pracowników 

socjalnych. 

W MOPS w roku 2005 zatrudnionych było  11  pracowników socjalnych,  w 2007 

– 12, a  I półroczu 2008r. – 13 pracowników socjalnych. 

Liczba mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego w roku 

2005 wynosiła 2265, natomiast w roku 2007 – 2 097, a od dnia 1 maja 2008r.  

spełniony jest standard  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej   2 000 mieszkańców 

gminy Żnin na jednego pracownika socjalnego. 

 

Tabela nr 57 Liczba mieszkańców przypadająca na jednego pracownika socjalnego 

zatrudnionego w MOPS  w latach 2005-  I półrocze 2008 

 

2005 2006 2007 I półrocze 

2008 

2265 2 245 2097 2 000 

                                              Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żninie  
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2.4. Opis głównych problemów w zakresie polityki społecznej 

 

2.4.1. Bezrobocie 

 

2.4.1.1.  Charakterystyka zjawiska bezrobocia w gminie Żnin. 

Bezrobocie – rozumiane jako zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, 

oznaczające brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania i 

deklarujących chęć jej podjęcia – na przestrzeni ostatnich lat stało się w Polsce 

jednym  z głównych problemów społecznych. Stopa bezrobocia w Polsce w 2000r. –

wynosiła około 14 %, obecnie  spadła o 2 punkty i wynosi 12 %. Bezrobocie  

systematycznie spada , zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.  

Skutki transformacji w gminie Żnin  zwłaszcza w odniesieniu do zatrudnienia, 

powodują rosnącą niepewność wśród pracowników przyzwyczajonych do socjalnych 

gwarancji państwa; narzucają konieczność wyjścia z inicjatywą, by samodzielnie 

zmienić swoją nieodpowiednią sytuację materialną. Straty i skutki społeczne, które 

powoduje bezrobocie są trudne do oszacowania. Brak pracy  często jest przyczyną 

izolacji społecznej, powoduje obniżenie poczucia własnej wartości, utraty autorytetu 

w rodzinie. Bezrobocie jest w gminie Żnin zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi 

społeczne. Straty i skutki społeczne, które powoduje, są trudne do oszacowania 

często prowadzą  do ubóstwa we wszystkich tego konsekwencjach.  

Rok 2007, to okres pozytywnych tendencji obserwowanych na  żnińskim rynku 

pracy, w którym odnotowywany jest spadek bezrobocia rejestrowanego. Korzystne 

tendencje zauważone zostały już w roku 2005 gdzie spadek bezrobocia wyniósł 

wówczas  11,6 %.bezrobotnych. W  gminie Żnin  w  roku 2006 w Powiatowym 

Urzędzie Pracy   zarejestrowanych było  2481 osób  bezrobotnych i nastąpił kolejny 

spadek rejestrowanych bezrobotnych  o  13,3 %   w stosunku do poprzedniego roku. 

 

Natomiast  na koniec grudnia 2007r. zarejestrowanych bezrobotnych w gminie 

Żnin było 1928 osób, w tym 1258 kobiet. Wśród ogółu osób bezrobotnych prawo do 

zasiłku posiadało 367 osób ( 224 mężczyzn i 143 kobiety). Bez prawa do zasiłku było 

1561 osób w tym 446 mężczyzn i 1115 kobiet. W roku 2007 odnotowano kolejny 

spadek w  liczbie rejestrowanych  bezrobotnych o  22,3% co jest przejawem  

pozytywnych tendencji na rynku pracy. 
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Tabela nr 58 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Żnin w  2007r.  z podziałem na 

płeć 

 Kobiety Mężczyźni 

Bez prawa do zasiłku 1115 446 

Z prawem do zasiłku 143 224 

                                                                                            Źródło: PUP Żnin 

 

Wykres nr 25  Bezrobotni zarejestrowani w PUP Żninie  w 2007r. z podziałem na płeć. 

 

 

 

Tabela nr 59 Poziom wykształcenia mieszkańców gminy Żnin.                                                                                                                                                   

Wykształcenie 
Ogółem 

ludność 

w  tym 

na wsi 

Kobiety Mężczyźni 

ogółem na wsi ogółem na wsi 

Wyższe 1390 259 776 148 614 111 

Średnie 6102 1796 3579 1047 2523 749 

Zawodowe 5808 2643 2057 957 3751 1686 

Podstawowe 6110 3143 3571 1742 2539 1401 

Bez wykształcenia 

szkolnego 

716 368 407 197 309 171 

Razem 20126 8209 10390 4091 9736 4118 

                                                                                                   Źródło: dane GUS 2002 NSP 
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W gminie wyższe wykształcenie według Narodowego Spisu Powszechnego  

posiadało 1390 osób. Z tego 776 to kobiety ( tabela nr 59). Osoby te stanowią 6,9 % 

mieszkańców w wieku powyżej 13 lat. Wśród kobiet jest 3,9 % osób z wyższym 

wykształceniem a wśród mężczyzn 3,0 %. Największa grupa mieszkańców gminy 

posiada wykształcenie podstawowe. Stanowią oni 30,4 %  ogółu mieszkańców 

powyżej 13 roku życia. Drugim poziomem wykształcenia  jest średnie i stanowi ono 

30,3 % mieszkańców powyżej 13 roku życia. Niewiele niższy poziom wykształcenia 

to wykształcenie zawodowe, które stanowi 28,9 % mieszkańców  i dominuje  wśród 

mężczyzn -  65 %, kobiety  35 %.  W przypadku wykształcenia podstawowego  

wskaźnik procentowy przeważa wśród kobiet – 58,4 %, mężczyźni 41,6 %. Bez 

wykształcenia szkolnego pozostaje 3,5 % ogółu mieszkańców powyżej 13 roku życia  

i  przeważają osoby zamieszkujące teren wsi  51,4 %, miasto 48,6 %. 

  

Kobiety mimo lepszego wykształcenia, odczuwają większe trudności  w 

znalezieniu zatrudnienia. Wykształcenie, co jest zrozumiałe, jeszcze bardziej niż płeć 

i wiek różnicuje sytuację bezrobotnego na rynku pracy. Wśród bezrobotnych 

dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Drugie miejsce zajmują 

osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. Bezrobotni 

posiadający wykształcenie policealne i średnie zawodowe stanowią duży odsetek 

wszystkich zarejestrowanych.  

 

Tabela nr 60 Bezrobotni według  poziomu wykształcenia  (stan na 31.12.2007 r.) 

Wykształcenie 
Razem 

bezrobotni 

Bezrobotni wg płci 

Mężczyźni Kobiety 

Wyższe 71 22 49 

policealne i średnie zawodowe 466 118 348 

liceum ogólnokształcące 139 31 108 

zasadnicze zawodowe 772 306 466 

podstawowe i niepełne 480 193 287 

Razem 1928 670 1258 

                                                                                                                   Źródło: PUP  Żnin 
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Zdecydowana większość bezrobotnych z wykształceniem wyższym  to kobiety 

(49 kobiet na 71 wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym). W kategorii wykształcenia policealnego i średniego zawodowego również 

znaczącą  przewagę  zajmują  kobiety (348 kobiet na 466 wszystkich 

zarejestrowanych bezrobotnych  z wykształceniem policealnym i średnim  

zawodowym). Taka sama sytuacja przedstawia się w pozostałych analizach poziomu 

wykształcenia, co oznacza ,że dominującą grupą są kobiety.  

 

Struktura bezrobocia w  powiecie żnińskim ulega stopniowym zmianom i zmiany 

te idą w korzystnym kierunku.  Na pewno bez konkretnych działań ze strony PUP w 

Żninie czy też bez inwestora w kapitał ludzki na poziomie powrotu na rynek pracy, 

przebieg pozytywnych tendencji byłby mniej widoczny i prawdopodobnie mniej trwały 

niż to co dzieje się obecnie. 

 

Tabela nr 61  Wybrane elementy struktury bezrobocia w  powiecie żnińskim. 

 

Grupa bezrobotnych 

Zarejestrowani na dzień: 

31.12.2005 31.12.2006 +/- 

Do 25 roku życia 1925 1448 - 477 

Długotrwale bezrobotni 6079 5192 - 887 

Powyżej 50 roku życia 1091 1187 + 96 

Bez kwalifikacji zawodowych 2000 2177 + 177 

Samotnie wychowujące dzieci 236 209 - 27 

Niepełnosprawni 144 93 - 51 

                                                                                           Źródło: Sprawozdanie PUP Żnin luty 2007r. 

       

Duża część bezrobotnych mieszkańców powiatu żnińskiego  to osoby powyżej 

50 roku życia, których trudności na rynku pracy wynikają głównie z restrukturyzacji 

gospodarki i niedostosowania ich kwalifikacji do nowych wymagań pracodawców. 

Wzrost bezrobocia występuje zwłaszcza w grupie wiekowej 55-64 lata, co wynika 

m.in. z restrykcyjnych przepisów dotyczących świadczeń przedemerytalnych 
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i procesu starzenia się społeczeństwa. Osoby powyżej 50 roku życia w liczbie 1 187 

osób stanowiły w końcu 2006 r. - 16,1% ogółu bezrobotnych.  Osoby po 

pięćdziesiątce ,korzystają chętniej z robót publicznych i prac społecznie użytecznych, 

czyli oczekują uzyskania zatrudnienia bez własnej inicjatywy i pod kątem pracy 

niewymagającej kwalifikacji. Można uogólnić, że chodzi o dotrwanie do emerytury lub 

świadczenia przedemerytalnego.                                                                                                                                                                                           

Widoczne zmiany polegające na zmniejszeniu liczby osób pozostających bez 

pracy obserwuje się w grupie młodych bezrobotnych do 25. roku życia.  Od kilku lat 

systematycznie spada zarówno liczba zarejestrowanej młodzieży, jak i procentowy 

udział młodych osób w grupie bezrobotnych. W roku 2005 stanowili oni 22,9% tej 

populacji, a  w  2006 roku  19,6% ogółu bezrobotnych. Zmniejszenie  liczebności 

osób bezrobotnych do 25 roku życia , ma swoje przyczyny zarówno w samym 

funkcjonowaniu rynku pracy oferującym więcej miejsc zatrudnienia jak i w  sytuacji 

demograficznej społeczeństwa i migracjach bezrobotnych.  

      W roku  2006 PUP w Żninie  pozyskał  środki finansowe i przeznaczył na   

działania aktywizujące  ( projekt stażów) młodzieży do 25  roku życia   Priorytetowym 

celem projektu było zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy.  Aktywność 

własna młodych ludzi również zasługuje na uwagę  ponieważ , aż 1355 osób   

podjęło w 2006r. pracę, z kolei 1000 młodzieży do 25 roku życia  podjęło decyzję o 

rezygnacji ze statusu bezrobotnego nie potwierdzając gotowości do pracy.  

Wiadomo, że wielu z nich wyjechało za granicę szukać swojej szansy a rozmiar tego 

zjawiska nadal pozostaje nieznany.  

Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast wysoki odsetek osób długotrwale 

bezrobotnych, czyli pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w ostatnich dwóch latach, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 

przygotowania zawodowego. Na koniec roku 2006 zarejestrowanych było  5192  

długotrwale bezrobotnych, tj. 70,5% ogółu pozostających bez pracy.  Warto jednak 

zaznaczyć , że liczba bezrobotnych z tej szczególnej grupy ryzyka zmniejszyła się w 

powiecie żnińskim o prawie 900 osób i jest to jedna z większych wartości wynikająca 

z działań służb zatrudnienia. 
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Spadek  liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił również w grupie osób 

niepełnosprawnych. W roku 2006 r. zarejestrowanych było 93 osoby posiadające 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowiło 1,3% ogółu bezrobotnych.   

Z doświadczeń pracowników MOPS wynika, że bezpośrednim i najbardziej 

widocznym skutkiem bezrobocia jest obniżenie standardu materialnego rodziny, co 

wręcz wymusza konieczność korzystania z pomocy społecznej. Mniej widoczne, lecz 

nie mniej zagrażające spójności rodziny są skutki psychologiczne bezrobocia. 

Bezrobocie powoduje bowiem zmianę sytuacji społecznej i emocjonalnej całej 

rodziny, zarówno dorosłych jak i dzieci. Częstym zjawiskiem jest izolacja społeczna - 

ograniczone zostają kontakty interpersonalne wszystkich członków rodziny 

bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i z dalszą rodziną. Bezrobocie wpływa 

także niekorzystnie na układ stosunków wewnątrzrodzinnych, przy czym okazuje się, 

że bezrobocie mężczyzn ma znacznie bardziej negatywne skutki dla rodziny niż 

bezrobocie kobiet. Bezrobotny mężczyzna doświadcza obniżenia swojej pozycji w 

rodzinie, utraty autorytetu i silnej frustracji, które powodują sięganie po alkohol. 

 

Wykres nr 26  Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS z powodu bezrobocia. 

 

                                                                         Źródło : Roczne sprawozdanie MOPS.          

 

 

2.4.1.2. Skutki pozostawania bez  zatrudnienia. 

Okres pozostawania bez pracy członka rodziny jest dla wielu rodzin  okresem 

szczególnie trudnym.  Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się 

obniża i rozszerza się obszar patologii społecznej. 
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Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, 

ale jednocześnie zdolna i gotowa do  jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. 

Bezrobocie przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób 

wpływa na poziom życia rodzin i negatywnie oddziałuje  na pozamaterialne kwestie 

życia rodzinnego. 

 Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną strefę 

życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę Jednym z pierwszych skutków utraty 

pracy jest  obniżenie standardu życia rodzin, także wtedy , gdy otrzymywane są 

świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych 

bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od 

posiadanych dóbr trwałego użytku , oszczędności i długów.  

Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia ponownego 

zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej 

wartości. Okres bezrobocia oznacza radykalną zmianę rozkładu czasu w  ciągu dnia.  

Zmiana trybu życia łączy się z tradycyjnym przydziałem obowiązków dla kobiety i 

mężczyzny. Bezrobotni mężczyźni często sięgają po używki na rozładowanie stresu.  

Osoby niewykwalifikowane  i zaawansowane wiekowo odczuwają nadmiar wolnego 

czasu  a rodzący się stres, rozczarowanie i przygnębienie  odreagowują alkoholem 

lub nikotyną. Bardziej aktywnie i twórczo starają się wykorzystać swój czas ci 

bezrobotni, którzy dostrzegają szansę poprawy swojej pozycji na rynku pracy 

(młodzi, posiadający poszukiwany zawód lub gotowi do przekwalifikowania się). 

Głębokość zmian  w rodzinie spowodowanych bezrobociem zależy w dużej 

mierze od struktury rodziny, jej fazy rozwoju, statusu społecznego, stanu 

zagospodarowania materialnego, kondycji zdrowotnej członków rodziny oraz 

środowiska lokalnego. 

Najbardziej dramatyczną sytuację mają rodziny świadczeniobiorców pomocy 

społecznej, które od dawna korzystały z  systemu wsparcia socjalnego z powodu np. 

niskich dochodów, wielodzietności,  niepełnosprawności itp. Trudności finansowe w 

takich rodzinach prowadzą do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na 

podstawowe potrzeby bytowe. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko  osoby nim 

dotkniętej, lecz także całej rodziny.  

Pogorszenie funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu 

pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 
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przemocą, zanikiem autorytetu rodzicielskiego  może prowadzić do rozpadu rodziny.  

Pojawia się groźba przyjmowania przez dzieci i młodzież negatywnych wzorców 

osobowych  zmierzających do  dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

Bezrobocie burzy klimat życia rodzinnego i ma negatywny wpływ na 

ekonomiczną funkcję rodziny.  Powoduje jej szybką degradację , potęguje biedę i 

rozszerza strefę  ubóstwa. Dla  świadczeniobiorców MOPS  dotkniętych bezrobociem 

dużym problemem  jest bieżące regulowanie należności finansowych  za wynajem 

mieszkania,  energię czy gaz, które są  wysokie w stosunku do dochodów rodziny. 

Obserwując zachowania bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS  można 

zauważyć ,że czynią oni oszczędności w opłatach za czynsz   a następnie za media , 

co w konsekwencji naraża rodzinę na dodatkowy lęk  przed eksmisją lub odcięciem 

dopływu energii lub gazu.  Ponad to rodziny zmuszone są do ograniczenia wydatków 

związanych ze zdrowiem ( leki, sprzęt rehabilitacyjny )  i kształceniem dzieci.    

Zaspakajanie potrzeb grupy bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy 

społecznej łączą się ze wzrostem zadań i wydatków oraz koniecznością 

dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb. Podstawowe 

znaczenie w pomocy w wychodzeniu z bezrobocia ma praca socjalna i przyjmuje ona 

zróżnicowane formy. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to 

między innymi pomoc w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, 

rozbudzanie motywacji do działania ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również 

technika kontraktu, która pozwala na to, by pomóc w zależności od aktywności 

bezrobotnego i jego rodziny. 

 

 

2.4.2.  Bezdomność 

 

2.4.2.1.  Charakterystyka zjawiska bezdomności 

Bezdomność jest najbardziej skrajnym przejawem wykluczenia społecznego, 

związanym z brakiem domu, pracy, środków do życia i różnymi patologiami. Ustawa 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  gwarantuje tymczasowe miejsce 

noclegowe, ubranie, posiłek i inne formy pomocy  osobie wymagającej takiego 

wsparcia. Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk patologii społecznej. 

Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska ale najczęściej występujące to: 
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 pogłębiające się ubóstwo pewnych warstw społecznych; 

  rozpad rodziny  poprzez zerwanie więzi formalnych, psychologicznych i    

społecznych oraz brak możliwości spełnienia przez rodzinę jej podstawowych      

funkcji; 

  eksmisje, prawny nakaz opuszczania lokalu, spowodowany w większości   

przypadków zadłużeniem z tytułu opłat czynszu; 

 opuszczanie zakładu karnego przy jednoczesnym braku powrotu do mieszkania; 

 przemoc w rodzinie; 

  konflikty spowodowane brakiem tolerancji społecznej; 

  uzależnienia; 

  brak schronienia spowodowany: likwidacją hoteli pracowniczych, opuszczenie   

Domu Dziecka, opuszczenie szpitala psychiatrycznego; 

  utrata pracy (długotrwałe bezrobocie); 

 Problem bezdomności jest konsekwencją przemian ekonomiczno - 

społecznych naszego kraju i procesu ciągłego ubożenia społeczeństw.  

Bezdomność, jako zjawisko społeczne, wiąże się z brakiem domu, pracy, środków do 

życia. Osoby bezdomne stanowią specyficzną, wyodrębnioną grupę społeczną, mają 

wspólne cechy, podobnie postrzegają i przeżywają rzeczywistość oraz relacje z 

innymi ludźmi. 

Stają się grupą społeczną coraz bardziej izolowaną, co znacznie utrudnia ich 

integrację ze środowiskiem oraz powrót do normalnego życia. Wśród bezdomnych 

mężczyzn spotykamy osoby nadużywające alkoholu, byłych więźniów, bezrobotnych 

i rozwiedzionych, którzy wyprowadzili się lub zostali eksmitowani z dotychczasowego 

miejsca zamieszkania, wdowców, starców, osoby niepełnosprawne. Bezdomnymi 

stają się też kobiety samotnie wychowujące dzieci, mające problem alkoholowy oraz 

ofiary przemocy.  

 

2.4.2.2. Sytuacja bezdomnych w gminie Żnin 

Problem bezdomności jest zjawiskiem nasilającym się i dotyczy także gminy 

Żnin. Gmina Żnin nie posiada na swoim terenie schroniska, ani noclegowni. Osoby 

bezdomne, nie posiadające własnego lokalu mieszkalnego i nie zameldowane na 

pobyt stały, kierowane są do następujących  schronisk : 



113 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

 Dom Samopomocy w Gościeszynie  na terenie powiatu żnińskiego, 

 Stowarzyszenie pomocy bliźniemu  Judym w Kołaczkowie gmina Szubin, 

 schronisko i noclegownia w mieście Bydgoszcz.  

 schronisko  Brata Alberta w Inowrocławiu.    

 

 

Tabela nr 62 Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej 

Wyszczególnienie 

Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy 

społecznej 

2003 2004 2005 2006 2007 
I pół. 

2008 

Ogółem bezdomni 16 19 20 23 19 11 

w tym na wsi 4 9 8 7 6 0 

                                                           Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

 

Powyższe dane nie odzwierciedlają całości zjawiska. Z obserwacji pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie  wynika, że wiele osób , zwłaszcza 

mężczyzn, faktycznie bez własnego lokum, domieszkuje u znajomych, 

przemieszczając się co pewien czas.   

 

Tabela nr 63 Udzielanie schronienia bezdomnym  i   wydatkowane środki na ten    cel   w 

latach 2003 do I półrocze 2008r. 

 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 I pół. 

2008 

Ilość osób, którym 

udzielono schronienie 

7 2 6 5 5 5 

Kwota 6244 710 8641 7006 7065 4679 
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Wykres nr 27 Wydatkowanie środków w latach 2003 do I półrocza 2008r.  na schronienie. 

 

 

Bezdomność jest kluczowym problemem szczególnie w zimie, kiedy większa 

liczba osób bezdomnych wymaga natychmiastowej interwencji ze strony 

pracowników służb społecznych. Stąd też konieczność współpracy pomocy 

społecznej ze Strażą Miejską, Policją, placówkami służby zdrowia, organizacjami 

pozarządowymi. 

Pomoc bezdomnym na terenie gminy Żnin  ma na celu przede wszystkim 

przyznanie tymczasowego schronienia, prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób 

nieubezpieczonych, poprawę warunków życia oraz ich integrację ze 

społeczeństwem. Ponadto mając na względzie trudną sytuację ekonomiczną osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, na terenie miasta działa stołówka 

wydająca ciepły posiłek. Innym problemem bezdomnych są trudności w znalezieniu 

pracy z powodu niskich kwalifikacji, złego stanu zdrowia, braku stałego 

zameldowania i uzależnień. 

 

 

2.4.3.  Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

 

Najbliższym środowiskiem, w którym każdy z nas funkcjonuje jest rodzina. Jest 

ona pierwszą i podstawową grupą społeczną człowieka, której stosunki nastawione 
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są na wszechstronną realizację potrzeb jednostki, opartą na kontaktach 

bezpośrednich. Jest to grupa niedobrowolna, z którą szczególnie mocno identyfikują 

się dzieci.  

Można spotkać różnorodne definicje rodziny. M. Ziemska podaje, że „rodzina to 

mała naturalna grupa społeczna, w której centralnymi rolami są rola matki i rola ojca, 

która stanowi całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom 

związanym głównie z życiem jednostek wchodzących w jej skład‖. Według Z. 

Zaborowskiego „ rodzina stanowi pierwszą podstawową grupę, w której dziecko 

rozwija się fizycznie i psychicznie, stosunki łączące dziecko z rodzicami są relacjami 

totalnymi, gdyż funkcjonują na wielu płaszczyznach np. emocjonalnej, społecznej, 

wychowawczej i ekonomicznej. W rodzinie tworzą się określone normy, regulujące 

zachowania jej członków oraz role i pozycje, wytwarzające wzajemne oczekiwania i 

wymagania. W rodzinie istnieją mniej lub bardziej stabilne modele równowagi 

interpersonalnej i normy sprawiedliwości, kształtujące przez konkretne oświadczenie 

emocjonalną i społeczną równowagę wewnętrzną i osobowość dziecka‖. 

 W rodzinie wychowują się dzieci i od tego, jak są wychowywane zależy kształt 

przyszłych pokoleń. Aby rodzina mogła prawidłowo funkcjonować musi mieć 

zapewnione odpowiednie warunki, tzn. musi mieć mieszkanie, środki finansowe na 

zakup żywności, odzieży, a także dostęp do lecznictwa, szkolnictwa i innych 

zdobyczy cywilizacji. 

 Współczesne rodziny są bardzo zróżnicowane, obok tych, które zapewniają 

potomstwu komfort bytowy i psychiczny, istnieją także rodziny niezdolne do 

samodzielnego stworzenia dzieciom podstawowych warunków bytowych i 

opiekuńczo – wychowawczych.  

 Problemy związane z degradacją rodziny dotykają również mieszkańców gminy 

Żnin. Pomimo, że na terenie gminy istnieją placówki i instytucje zajmujące się 

wspieraniem dzieci i rodzin, to zakres świadczonej pomocy jest nadal 

niewystarczający. Potwierdzają to dane wynikające ze sprawozdania MOPS, z 

których wynika, że wśród świadczeniobiorców najczęściej korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej są klienci mający problemy na tle rodzinnym, poza 

problemem bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawności. Ten stan rzeczy obrazuje 

poniższy wykres: 
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Wykres nr  28  Ilość rodzin korzystających z pomocy MOPS w 2007 roku z tytułu ubóstwa, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 

 

 

2.4.3.1. Społeczne skutki bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych rodzin z Gminy Żnin 

  Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia zaspokojenie podstawowych 

potrzeb jej członków. W rodzinie wychowują się dzieci i od tego jak są wychowywane 

zależy kształt przyszłych pokoleń. Sytuacja ekonomiczna w kraju, regionie, gminie, 

wysokie bezrobocie, zachwiało bezpieczeństwem socjalnym rodziny. W niejednej 

rodzinie została zaburzona realizacja zadań i  planów życiowych. Brak pracy 

powoduje nie tylko zubożenie, ale również prowadzi do takich patologii jak 

nadużywanie alkoholu, zdobywanie środków do życia nielegalnymi sposobami, 

przemoc. Pojawia się bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Brak 

środków na edukację dzieci obniża ich możliwości w dorosłym życiu, utrudnia 

znalezienie pracy, a więc ubóstwo utrwala się i powiela w następnym pokoleniu. 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego najczęściej łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: 
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- uzależnienie od alkoholu; 

- przemoc domowa; 

-zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w kryzysowych sytuacjach       

życiowych; 

- problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych; 

- problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym oraz szkolnym ujawniające  

się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamaniu 

przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm i wartości.  

 W rodzinach zaburzonych, rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwej 

atmosfery, która sprzyjałaby prawidłowemu funkcjonowaniu jak również 

rozwiązywaniu problemów, ukazywaniu właściwych wzorców komunikacji i dawania 

rodzinie poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za własne dzieci 

i czyny.  

 Wśród  rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żninie  istnieją rodziny, w których występuje bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W roku 

2005 z tego tytułu skorzystało z pomocy 168 rodzin, w 2006 roku - 205 rodzin, w roku 

2007 -  142 rodziny.  

Wykres nr 29 Ilość rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w latach 2005 –

2007.  
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Ilość rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Żninie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego  utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat, na 

poziomie, który jest wysoki. Dlatego też działania skierowane do rodziców, mające na 

celu rozwiązanie problemu bezradności powinny obejmować poradnictwo i 

kompleksową terapię całej rodziny, pomoc materialną i pomoc rzeczową. Z kolei 

działania skierowane do dzieci powinny obejmować programy profilaktyczne oraz 

zajęcia terapeutyczne prowadzone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

wsparcia dziennego  ( świetlice opiekuńczo wychowawcze). 

 

 

2.4.3.2. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych 

i niepełnych. 

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna „ wypełnia istotne funkcje w interesie 

społeczeństwa, zaspokajając zarazem potrzeby psychiczne, emocjonalne i 

społeczne swoich członków. Wypełnia zadania wobec  społeczeństwa i wobec 

jednostek wchodzących w jej skład‖. ( M. Ziemska).  

Funkcje, które powinna wypełniać rodzina to:  

- funkcja wychowawcza; 

- seksualna; 

- prokreacyjna; 

- materialno-ekonomiczna; 

- kontrolna; 

- socjalizacyjna; 

- emocjonalno-ekspresywna; 

- kulturalna. 

W ostatnim okresie obserwujemy w strukturach rodzin polskich następujące zjawiska: 

- wzrost liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów; 
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- spadek znaczenia wartości dzieci dla rodziców nad dobrami konkurencyjnymi; 

- indywidualizacja form aktywności i zainteresowań w rodzinie; 

- różne normy i wartości u poszczególnych członków rodzin; 

- zmiany w zakresie funkcji seksualnej, materialno-ekonomicznej, socjalizacyjno 

- wychowawczej oraz ograniczenie korzystania z dóbr kultury. 

Najczęstsze zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rodziny wynikają z 

zerwania więzi rodzinnych, bezrobocia będącego przyczyną ubóstwa, występowania 

uzależnień oraz przemocy w rodzinie a także deprawacja podstawowych potrzeb 

bytowych. 

 Pomoc rodzinie jest zadaniem profesjonalnych służb społecznych w ramach 

systemu pomocy społecznej a także organizacji pomocowych. Ochrona rodziny jest 

istotnym obowiązkiem społeczeństwa gdyż funkcjonalne, bezpieczne i zdrowe 

społeczeństwo nie może istnieć bez zdrowej i trwałej rodziny.  

 Ze sprawozdań MOPS w Żninie wynika, że wśród rodzin objętych różnymi 

formami pomocy, znaczącą grupę stanowią rodziny, w których występuje bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

Wykres nr 30 Ilość rodzin korzystających z pomocy MOPS w latach 2005 – 2007 z 

uwzględnieniem kryterium bezradności.  
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Wśród rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żninie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych znajdują się 

rodziny wielodzietne i rodziny niepełne. Często uznawane są one za rodziny 

dysfunkcyjne. Wytłumaczenie można znaleźć w tempie zmian ogólnych warunków 

życiowych w obecnej sytuacji ekonomicznej w wyniku której następuje deprawacja 

podstawowych potrzeb bytowych i braku systematycznych działań opiekuńczo 

wychowawczych, co doprowadza do powstawania zjawiska niedostosowania 

społecznego jak: wagary, ucieczki z domu, agresja oraz wszystkie inne, które mają 

miano niedostosowania społecznego. Za powyższe odpowiedzialne są takie zjawiska 

jak: bezrobocie, ilość dzieci w rodzinie, status społeczny i zawodowy rodziny, 

osiągany dochód. Za stan wielodzietności odpowiedzialny jest też oprócz czynnika 

finansowego czynnik świadomego planowania rodziny. Dodatkowym problemem w 

rodzinach wielodzietnych  są potęgujące się  problemy wychowawcze  i opiekuńcze, 

bądź  uzależnienia członek rodziny. 

 

Tabela  64 Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo- wychowawczych z uwzględnieniem kryterium wielodzietności oraz 

rodzin niepełnych. 

  

Rodzaj 
dysfunkcji 

2005 rok 2006 rok 2007 rok 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Bezradność w 
sprawach 

opiekuńczo 
wychowawczych 

w tym: 

168 826 205 1038 142 735 

rodziny niepełne 96 
338 

 
105 325 80 287 

rodziny 
wielodzietne 

71 512 81 501 65 469 
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 Jak widać znaczącą część klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Żninie stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Najczęściej 

niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi 

dysfunkcjami takimi jak: długotrwałe choroby, bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, 

uzależnienie od alkoholu, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu 

rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, 

małżeńskich, zawodowych i inne. Dane te wskazują, że w wielu tych rodzinach bez 

pomocy z zewnątrz nie będą one mogły prawidłowo wypełniać swoich funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. 

Zdiagnozowano różnorodne problemy związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem rodziny. Z danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żninie wynika, że od wielu lat duża grupa rodzin objęta jest 

świadczeniami pomocy społecznej.  

 

 

2.4.3.3.  Formy świadczonej pomocy 

Pomoc społeczna jest  instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu: 
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Tabela 65  Liczba rodzin według kryteriów powodów ubiegania się o pomoc w latach 2005-

2007 

                  

 2005 2006 2007 

Ubóstwo 892 978 928 

Sieroctwo 3 3 4 

Bezdomność 20 23 19 

Ochrona macierzyństwa 48 55 5 

Bezrobocie 968 1035 962 

Niepełnosprawność 277 312 283 

Długotrwała choroba 382 423 400 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
168 205 142 

Przemoc w rodzinie 0 2 1 

Alkoholizm 104 107 45 

Narkomania 2 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po  opuszczeniu zakładu karnego. 
7 7 7 

Zdarzenie losowe 0 3 3 

       

W przedstawionej analizie osoby korzystające z pomocy mogą być 

wyszczególnione w kilku pozycjach 

  

Jedną z form pomocy finansowej zagwarantowanej w Ustawie o pomocy 

społecznej i  udzielanej rodzinom z występującymi problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi jest zasiłek celowy.  Świadczeniem tym w 2007 roku objęte były 

992 rodziny.  Najczęściej zasiłek celowy przyznawany był na bieżące potrzeby 

rodziny – 509 osób, na zakup żywności – 310 osób, dofinansowanie do zakupu opału 

– 118 osób oraz dofinansowanie do zakupu leków – 196 osób. 
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Wykres nr 31 Powody przyznawania zasiłku celowego w 2007 roku 

 

 

Ponadto 543 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego w ramach 

Rządowego Programu Pomocy Państwa w Zakresie Dożywiania. 

Kolejną formą pomocy finansowej świadczonej przez MOPS w Żninie na rzecz 

rodzin jest zasiłek okresowy. Z tej formy pomocy skorzystało w 2007 roku 848 

rodzin. Najczęściej zasiłek okresowy przyznawany był z powodu: 

- bezrobocia – 833 osoby; 

- długotrwałej choroby – 62 osoby; 

- niepełnosprawności  – 137 osób. 
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Wykres nr 32 Powody przyznawania zasiłku okresowego w 2007 roku 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje Program Rządowy 

Pomocy Państwa w Zakresie Dożywiania. Z tej  pomocy w  formie posiłku 

skorzystało w 2007 roku 1381 osób z czego 621 osób to mieszkańcy wsi a 760 osób 

to mieszkańcy miasta.  

 Z uwagi na  możliwość wystąpienia w rodzinach dysfunkcyjnych 

niebezpieczeństwa marnotrawienia przyznanych środków finansowych lepsze efekty 

przynosi udzielanie pomocy rzeczowej. W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie udzielił w 2007 roku następujących pomocy rzeczowych: 

 

Tabela nr 66 Formy pomocy rzeczowej. 

Lp. Forma pomocy Liczba osób 

1. Udzielenie schronienia 5 

2. Wypoczynek  letni - dofinansowanie 145 

3. Zakup niezbędnych leków 152 

4. Zakup węgla 141 

5. Sprawienie pogrzebu 2 

6. Inne (energia elektryczna, zakup żywności itp.) 87 

7. Remont mieszkania 1 

 

833

137
62

bezrobocie

niepełnosprawność

długotrwała choroba
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Wykres nr 33  Formy pomocy rzeczowej w 2007 roku. 

 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej rodzinie mającej trudności w 

wypełnianiu swoich zadań udziela się oprócz pomocy finansowej pomocy w formie 

poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej i pracy socjalnej poprzez działania: 

- specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym; 

- placówek opiekuńczo – wychowawczych dziennego pobytu; 

- innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i 

rodzinie. 

 W MOPS w Żninie pracuje 8 specjalistów pracy socjalnej oraz psycholog. Z 

pomocy psychologa skorzystało w 2007 roku 77 osób. Wszyscy pracownicy socjalni 

oraz specjaliści pracy socjalnej  pracują z rodzinami w środowisku lokalnym. 

 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Żninie funkcjonuje 5 świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Do świetlic uczęszczają 

przede wszystkim dzieci z rodzin zagrożonych zjawiskami patologicznymi. Ogółem w 

2007 roku objęto opieką pozalekcyjną 140 dzieci. 

Natomiast dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej 

lub niedostosowanemu społecznie – powiat zgodnie z Ustawą pomocy społecznej 

5
145

152

141

2

87 1

schronienie 

wypoczynek letni

zakup leków

zakup węgla

sprawowanie pogrzebu

energia elektryczna,

zakup żywności

remont mieszkania
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zapewnia opiekę i wychowanie w formie rodzinnej opieki zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej. 

 

2.4.3.4. Kierunki działań na rzecz rodzin wykazujących bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

Rozwój inicjatyw ukierunkowanych na kompleksową opiekę nad rodzinami, które 

są bezradne w kwestii opiekuńczo – wychowawczej jest nie tylko znakiem czasu i 

wyzwaniem dla przyszłości, ale przede wszystkim rezultatem wzrastającego wpływu 

czynników społecznych na aktualny obraz. Znaczna część rodzin ma trudności z 

adaptacją do nowych warunków powstałych wskutek zmian ustrojowych. Zagrożenie 

rozbiciem rodziny, bezrobocie z jednej strony, a z drugiej konieczność skupienia się 

na pracy aby zapewnić rodzinie byt, prowadzą  do poważnych kryzysów rodzinnych. 

Rodziny wielodzietne i niepełne mają trudności z realizacją przede wszystkim funkcji 

ekonomicznej i opiekuńczej. Wynika to z niskiego poziomu dochodów oraz 

ograniczonych możliwości poprawy sytuacji materialnej poprzez podjęcie pracy. 

Wiodącą myślą strategii pomocy rodzinie wielodzietnej, z problemami opiekuńczo 

– wychowawczymi oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego jest konieczność 

systemowego podejścia do pracy z rodziną i kompleksowego oddziaływania na nią. 

Rodzina jest dynamiczną, społeczną całością, jej elementy są ze sobą w interakcji i 

we wzajemnej zależności. Należy więc założyć, że nie wystarczy zajmować się nie 

tylko dziećmi w celu poprawienia ich funkcjonowania lecz całą rodziną, która 

potrzebuje wszechstronnej diagnozy i pomocy. Mając na uwadze dobro dziecka i 

rodziny należy: 

- udzielać pomocy jak najwcześniej i powinna ona mieć charakter profilaktyczny, 

ochronny i aktywizujący jednostkę lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych 

rozwiązań; 

- opiekę i pomoc organizować w środowisku bliskim dziecku tj. w rodzinie, w szkole 

tak aby umożliwiały mu wzrastanie i rozwój w naturalnych warunkach rodzinnych, 

kulturowych i społecznych; 

- stopniowo zmniejszać intensywność udzielanej pomocy, zmienić jej charakter z 

pomocy intencyjnej na stymulacyjną i wspierającą. 
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Występujące i dominujące w rodzinach dysfunkcje wyznaczają kierunki działań. 

 

2.4.4.  Uzależnienia 

 

2.4.4.1.  Wprowadzenie w problematykę alkoholizmu 

Skala problemów alkoholowych zależy w znacznej mierze od postaw 

społeczeństwa wobec alkoholu, wiedzy na temat zagrożeń wynikających z picia, a 

także od struktury spożycia napojów alkoholowych.  

Rozwiązywanie problemów alkoholowych nie oznacza walki z alkoholem, ani też 

nie ogranicza się do minimalizowania skutków alkoholizmu. Większość dorosłych 

mieszkańców naszego kraju to konsumenci napojów alkoholowych. Można ich 

umownie podzielić na trzy grupy: 

- osoby kontrolujące swoje picie – także im zdarzają się epizody alkoholowe 

dezorganizujące życie, 

- osoby nadużywające alkoholu – czyli ci, którzy piją w nieodpowiednim czasie, 

okolicznościach i ilościach, 

- osoby uzależnione – czyli, ci którzy utracili kontrolę nad swoim piciem. 

 Ponieważ osoby umiarkowanie pijące stanowią największą grupę w całej 

populacji, to właśnie one powodują najwięcej problemów alkoholowych. Jednym z 

najczęstszych problemów jest intoksykacja. Ten paradoks - określany mianem 

paradoksu prewencyjnego – uzmysławia dlaczego lokalne plany działań dotyczących 

alkoholu powinny podejmować problemy wszystkich osób pijących w danej 

populacji, a nie wyłącznie grup wysokiego ryzyka. 

 Większość ludzi korzystających z alkoholu robi to w sposób rozsądny i 

powściągliwy, jednak pewna część ludzi nadużywa alkoholu, co powoduje w sposób 

nieuchronny dużą ilość szkód i zagrożeń. Występują one we wszystkich 

społeczeństwach. Wielkość tych szkód jest związana z rozmiarami i stylem 

konsumpcji napojów alkoholowych, ale zależy również od skuteczności i zasięgu 

działań profilaktycznych i naprawczych. 
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2.4.4.2. Szacunkowa skala problemów alkoholowych 

Brak jest danych dotyczących dokładnej liczby osób uzależnionych od alkoholu. 

Można jedynie przeprowadzać ostrożne szacunki na podstawie przelicznika 

przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Według tych danych odsetek osób uzależnionych  od alkoholu stanowi 2% 

całej populacji. Dla gminy Żnin 2% ludności to około 500 osób. Szkody powstałe 

w wyniku choroby alkoholowej nie ograniczają się jedynie do osób uzależnionych. 

Dotykają także członków ich rodzin. Szacuje się, że 4% to ich dzieci, a 4% to ich 

małżonkowie i inni dorośli członkowie rodziny. Oznacza to, że około 10% 

mieszkańców – dotyczy to około 2.500 osób, doświadcza poważnych szkód 

związanych z nadużywaniem alkoholu. 

 

2.4.4.3.  Szkody społeczne związane z nadużywaniem alkoholu 

Powszechnie uważa się, że alkohol jest dla budżetu państwa źródłem 

poważnych dochodów. Rzeczywiście koszty produkcji alkoholu są niewspółmiernie 

niskie w stosunku do ceny ich sprzedaży. Duża cześć tych zysków zasila Skarb 

Państwa. Jednak nie dostrzega się lub zapomina o kosztach społecznych 

związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu. 

Z obliczeń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

wynika, że koszty ekonomiczne problemów alkoholowych w Polsce sięgają kwoty 24 

miliardów złotych rocznie. Nie wszystkie straty można przeliczyć na pieniądze. 

Dochodzą jeszcze koszty psychologiczne dotykające w dużej mierze ludzi żyjących w 

otoczeniu osób nadużywających alkoholu. 

 

Tabela nr 67 Dane na temat przestępstw i zjawisk patologicznych związanych z 

nadużywaniem alkoholu w latach 2005 – 2007 

Lp. Rodzaj 2005 2006 2007 

1. 
Interwencje domowe  w 

związku z przemocą domową 
345 306 211 

2. 
Sprawcy przemocy pod 

wpływem alkoholu 
168 264 191 
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3. 
Pokrzywdzeni w wyniku 

przemocy  ogółem: 
386 593 385 

 - kobiety 199 301 225 

 - mężczyźni 30 40 24 

 - dzieci do lat 13 103 147 77 

 - małoletni od 13 do 18 lat 54 105 59 

4. 
Sprawcy przemocy 

domowej ogółem: 
223 323 221 

 - mężczyźni 213 309 218 

 - kobiety 10 14 3 

5. 
Osoby przewiezione do 

Izby Wytrzeźwień 
19 28 27 

6. Osoby zatrzymane w PIZ 40 46 50 

7. 
Nieletni pod wpływem 

alkoholu 
0 5 30 

                                                  Źródło: dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Żninie 

 

Wykres nr 34 
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Wykres nr 35 

 

 

2.4.4.4.  Wprowadzenie w problematykę narkomanii 

Narkotyki i narkomania  stwarzają problemy społeczne i cywilizacyjne o zasięgu 

globalnym. Narkomania jako zjawisko patologiczne zatacza coraz szersze kręgi, a 

używanie środków odurzających wywołuje negatywne następstwa kryminalne, 

społeczne, ekonomiczne i zdrowotne.  Od początku lat dziewięćdziesiątych 

obserwujemy w naszym kraju nasilenie  rozmiarów problemów związanych z 

używaniem narkotyków. Szybko rosło rozpowszechnienie eksperymentalnego i 

okazjonalnego używania substancji nielegalnych wśród młodzieży pojawiły się 

pierwsze sygnały zainteresowania narkotykami wśród dorosłych, przynajmniej w 

dużych miastach. Rosły w znacznym tempie wskaźniki narkomanii rozumianej jako 

regularne używanie narkotyków powodujące poważne problemy. Zwiększała się 

podaż narkotyków na nielegalnym rynku i w ślad za tym ich dostępność. Wraz ze 

wzrostem ilościowym następowały zmiany jakościowe. Pojawiły się na szerszą skalę 

nowe, charakterystyczne dla krajów zachodnich substancje i nowe wzory ich 

używania. Ostatnie lata przyniosły nie tylko zmianę skali zjawiska, ale również w 

obrazie narkomana. Do tej pory kojarzył się on z brudnym, zaniedbanym „menelem‖. 

Dziś narkoman to nie tylko człowiek z marginesu, ale też zadbany, przyzwoicie 

ubrany, traktujący narkotyk jako jeden ze środków do osiągnięcia celu, jakim jest np. 

kariera zawodowa. 
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Z analizy danych statystycznych wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal 

jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone 

na nie są dzieci i młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i panująca 

modę na zażywanie substancji odurzających. Dealerzy narkotykowi działają 

wszędzie tam, gdzie  gromadzi się młodzież ( np. dyskoteki, kluby, szkoły ). Młodzi 

ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska 

narkomanii.  Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, 

traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, 

wspomagania przeżyć i doznań. 

 Kluczowym aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację 

działań na szczeblu lokalnym jest gminny program przeciwdziałania narkomanii, który 

w gminie Żnin stanowi część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Program jest uchwalany corocznie 

przez Radę Gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są koordynowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. 

Ustawa zabezpiecza też środki finansowe na realizację programu, które 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  

2.4.4.5.  Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży 

W roku 2007 w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł‖ 

została przeprowadzona ankieta sondażowa wśród uczniów klas II gimnazjalnych  i 

klas V szkół podstawowych, której celem było określenie stosunku młodzieży  do 

zachowań ryzykownych i poznanie ich opinii na temat środków uzależniających oraz 

przemocy. 

 Uzyskane odpowiedzi pozwoliły określić  poziom wiedzy uczniów  o 

występujących w ich środowisku zagrożeniach związanych z uzależnieniem od 

alkoholu, narkotyków i przemocy. Dzięki ankietom uzyskano informacje o najczęściej 

stosowanych przez uczniów używkach. Stwierdzono, że  młodzież sięga po nie z 

braku pomysłów na zabicie nudy i jako ucieczkę od problemów.  Niekiedy problem 

pogłębiają dorośli pozwalający dzieciom pić alkohol lub palić papierosy. Postawy 

dorosłych mogą prowadzić  do przekonań dzieci i młodzieży, że picie jest jedną z 

form spędzania czasu wolnego lub sposobem na kłopoty.  Zdarza się że młodzi 
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ludzie swym zachowaniem sondują dorosłych i jeśli nie spotkają się ze zdecydowaną 

negatywną reakcją na korzystanie ze środków uzależniających, przyjmują to jako 

pozwolenie, a nawet normę.  

 Od paru lat dostrzega się kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci i 

młodzieży. Dom rodzinny niewystarczająco wspiera emocjonalnie, co powoduje, że 

osamotnieni młodzi ludzie  szukają wsparcia wśród często destruktywnych grup 

rówieśniczych. Pogłębiający się kryzys wartości, szukanie substytutów powodujących 

chwilowe zadowolenie i ucieczkę od problemów. Do tego dochodzi  nieumiejętność 

wykorzystania czasu wolnego, brak zainteresowań i hobby, co powoduje nudę i 

potrzebę szybkiego wyrwania się z niej. Pojawiają się w związku z tym zachowania 

na granicy patologii, zagrażające zdrowemu stylowi życia. Ogólnokrajowe badania 

pokazują rosnące tendencje w postawach zagrażających zdrowiu, rośnie liczba osób 

nadużywających narkotyków, alkoholu, popełniających czyny niezgodne z prawem, a 

związane z przemocą. Demoralizacja wiąże się ze wzrostem liczby nieletnich  

nadużywających alkoholu. Rocznie policja notuje 20 tys. nowych przypadków 

demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. Pojawia się więcej przestępstw 

dokonywanych przez osoby poniżej 13 roku życia  i nierzadko pod wpływem 

narkotyków albo alkoholu.  

  Z uwagi na fakt, iż najbardziej podatni na używanie środków psychoaktywnych 

są ludzie młodzi, najlepszym sposobem zapobiegania tym problemom jest 

zapewnienie młodzieży właściwych perspektyw. Najskuteczniejszymi strategiami 

profilaktycznymi są strategie angażujące szkołę i rodzinę. Profilaktyka  przynosi 

najlepsze efekty wtedy, gdy współpracą objęte są podstawowe jednostki, mające na 

celu integrację tzn.: rodzina, szkoła i całe społeczeństwo. Kluczową rolą w 

zapobieganiu i leczeniu problemów wynikających z alkoholizmu i narkomanii 

młodzieży odgrywa zrozumienie i uwzględnienie wpływu grupy rówieśniczej. Tylko 

wtedy, gdy młodzież nauczy się rozumieć siebie  oraz motywy swego postępowania i 

brać za nie odpowiedzialność, nastąpi  ograniczenie poszukiwania za alkoholem i 

środkami odurzającymi. 

 Eliminowanie czynników ryzyka może być skuteczne  tylko wtedy, gdy wzmocni 

się czynniki chroniące, do których należą pozytywne wzorce zachowań, właściwe i 

ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego, wprowadzenie zadań wymagających 
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zdrowej rywalizacji opartej na współpracy, przynależność do pozytywnej grupy 

rówieśniczej.  

 Z badań ankietowych przeprowadzonych w miesiącu marcu i kwietniu 2007 

wśród  uczniów szkól klas II gimnazjów  i uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych 

wynika, że wiodącym problemem jest alkohol, do kontaktu, z którym przyznaje się  

55% uczniów szkół gimnazjalnych i aż 90 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych.   

Środkiem wspomagającym działanie alkoholu są narkotyki. 12% badanych 

przyznało się do spróbowania narkotyków. Wśród uczniów klas  szkół gimnazjalnych 

9% spróbowało  jakiegoś środka odurzającego, w grupie osób uczących się w 

szkołach ponadgimnazjalnych – 15% uczniów. Do najbardziej popularnych środków 

odurzających należą; marihuana, amfetamina, sterydy anaboliczne, leki uspakajające 

i nasenne.  

Nikt spośród ankietowanych nie przyznaje się do regularnego zażywania 

narkotyków, 65% ankietowanych przyznaje się do 1-2 krotnego zażycia, a 35% do za  

używania w  fazie eksperymentalnej na imprezach, dyskotekach. 

 

2.4.4.6. Stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość 

kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządu 

gminy, która na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania 

problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. Gmina , z racji dysponowania 

największą wiedzą  o problemach swojej społeczności oraz dostępnych zasobach, 

podejmuje działania, które corocznie ujmowane są w Gminnym Programie 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który z 

kolei realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.  Nad 

realizacją Programu czuwa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, powołana przez Burmistrza w drodze zarządzenia.  

W ramach realizacji Programu działa Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin oraz Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach 

punktów pomoc świadczą: Instruktor terapii uzależnień, terapeuta uzależnień, 

terapeuta ds. przemocy, psycholog, prawnik, specjalista pracy socjalnej. Pomoc 
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świadczona jest w formie indywidualnej i grupowej oraz w postaci poradnictwa, 

konsultacji, pracy psychoedukacyjnej, grup wsparcia i grup samopomocowych.           

Z pomocy punktów korzystają: osoby uzależnione, osoby współuzależnione oraz 

rodziny osób uzależnionych, sprawcy i ofiary przemocy, dzieci  z rodzin gdzie 

występuje przemoc, rodzice zgłaszający problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. 

Ponadto działają grupy samopomocowe z siedzibą przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Żninie: 

1. Grupa AA – Anonimowi Alkoholicy „Baszta‖, 

2. Grapa Al. – Anon. 

  

Istotne znaczenie mają świetlice opiekuńczo wychowawcze. Na terenie gminy 

Żnin aktualnie działa 6 świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie – 4 na terenie wiejskim  ( w Brzyskorzytewku, Paryżu, 

Cerekwicy i Jadownikach Ryc.) i 2 w mieście Żnin.  W zajęciach uczestniczy obecnie 

ok. 130 dzieci. W ramach zajęć  dzieci otrzymują pomoc terapeutyczną, uczestniczą 

w zajęciach wyrównawczych, otrzymują posiłek oraz prowadzone są zajęcia 

rekreacyjno – sportowe.  

Z funduszy przeznaczonych na rozwiązywanie problemów alkoholowych i 

związanych z narkomanią  i przemocą, prowadzona jest działalność profilaktyczna i 

edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii.  W tym zakresie realizowane są corocznie programy profilaktyczne dla 

dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Wspierana jest również działalność 

alternatywna, czyli organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie 

kolonii, wycieczek o charakterze profilaktycznym, festynów, spotkań integracyjnych. 

W tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej współpracują szkoły, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, sołectwa.  

 

2.4.5.    Niepełnosprawność i starość 

2.4.5.1.  Charakterystyka problematyki niepełnosprawności i starości 

       Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony  w 2002 roku  pokazał, że w 

Polsce jest niemal 5,5 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 14% 
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wszystkich mieszkańców. Prognoza GUS przewiduje, że liczba ta wzrośnie w 2010 

roku do 6 mln.  

Spis powszechny wykazał również, iż w ciągu ostatnich 14 lat odsetek ludzi 

niepełnosprawnych wzrósł o 4.4 punktu procentowego i prawdopodobnie będzie 

narastał, ponieważ nasze społeczeństwo starzeje się. Mówiąc o osobach 

niepełnosprawnych, Strategia odwołuje się do osób posiadających stopień 

niepełnosprawności orzeczony przez Zespół do Spraw  Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności, Komisję  działającą przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osób, które takiego orzeczenia 

nie posiadają lecz odczuwają ograniczenie sprawności  w wykonywaniu czynności  

podstawowych dla swojego wieku. Powszechnie za niepełnosprawne  uznaje się  

osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy  powoduje trwałe lub okresowe 

utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienie ról i zadań  społecznych na 

poziomie ogólnie przyjętych kryteriów. W  rozumieniu ustawy o pomocy społecznej 

niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodujący 

trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej 

egzystencji. 

 Niepełnosprawność  w swej istocie jest zjawiskiem o składnikach medycznych 

i społecznych. Powodowana  chorobami lub dysfunkcjami fizycznymi  ma przede 

wszystkim wymierne konsekwencje  funkcjonalne  i społeczne. 

Zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na dwie podstawowe grupy: 

osoby niepełnosprawne prawnie, czyli te które posiadają odpowiednie, aktualne 

orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony oraz osoby niepełnosprawne 

biologicznie tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale odczuwają całkowicie lub 

poważnie ograniczoną  zdolność do wykonywania czynności podstawowych.  

Na terenie gminy Żnin według danych zebranych w trakcie Narodowego Spisu 

Powszechnego z  2002 roku było: 3811 osób niepełnosprawnych  w tym; 

prawnie 3150 osób, a tylko 661 osób biologicznie, co stanowiło 15,75 % ogółu 

mieszkańców. 
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Tabela nr 68 Liczba osób niepełnosprawnych  w gminie Żnin w 2002 roku. 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 
Gmina Żnin Miasto Wieś 

Ogółem 3811 2192 1619 

Kobiety 1964 1153 811 

Mężczyźni 1874 1039 808 

                                                                                  Źródło: Dane GUS 2002 NSP 

 

Wykres nr 36 Liczba osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Żnin w 2002 roku 

 

Analizując populację osób niepełnosprawnych pod względem aktywności 

zawodowej należy zauważyć, że zgodnie z danymi pozyskanymi w trakcie 

Narodowego Spisu Powszechnego zaledwie 25% osób niepełnosprawnych jest 

aktywnych zawodowo. Według danych  GUS zwiększa się liczba  osób 

niepełnosprawnych biologicznie ze względu na  starzenie się społeczeństwa. Średnia 

długość życia mieszkańców naszego kraju będzie się stale wydłużać dzięki 

postępowi medycyny. Obecnie średnia długość życia mężczyzny w naszym kraju to 

70,4 lat, a kobiety 78,8 lat.   
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W Gminie Żnin  problem starzenia się społeczeństwa jest  odczuwalny  albowiem  

w ciągu  ostatnich 5 lat wzrósł on z 13,34% do 14,26% .Obrazuje to poniższa tabela. 

Wskaźnik: starzenie się społeczeństwa (odsetek osób w wieku poprodukcyjnym). 

 

Tabela nr 69 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2003-2007 

Obszar 
Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 

Gmina Żnin 13,34 13,43 13,52 13,88 14,26 

Miasto Żnin 13,36 13,75 13,60 14,22 14,72 

                                                                             Źródło: Urząd Miejski w Żninie – Wydział RPS 

 

      Niepełnosprawności towarzyszy bardzo często niski status  materialny 

większości osób niepełnosprawnych. Jest on w znacznej mierze na  bardzo niskim 

poziomie, albowiem utrzymują się oni z niewielkich  rent socjalnych, rent inwalidzkich 

bądź zasiłków stałych z pomocy społecznej, dlatego tak ważna jest likwidacja barier 

w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Bariery te mogą mieć podłoże 

komunikacyjne, architektoniczne, techniczne, społeczne, w komunikowaniu się oraz 

stricte systemowe. Ponadto bariery tkwią  w  mentalności pracodawców i 

stereotypach stawiających osoby niepełnosprawne w gorszym świetle niż osoby 

zdrowe, a także w osobach niepełnosprawnych.  

      Przeszkody w uzyskaniu zatrudnienia mają wielowarstwowe podłoże. Z 

jednej strony są to niewątpliwie problemy ze stanem zdrowia. Struktura zatrudnienia 

potwierdza pogląd, iż najchętniej tolerowana osoba niepełnosprawna w miejscu 

pracy to taka, której dysfunkcja jest niewidoczna, znacznie trudniej  jest przekonać 

pracodawcę  o swojej efektywności osobom skazanym na dolegliwości natury 

cyklicznej prognozującej prędzej czy później nawrót choroby.  

     Kolejnym mankamentem  pogłębiającym sytuację osób niepełnosprawnych  

na rynku pracy staje  się fakt wysoko uprzemysłowionej i stale rozwijającej się 

gospodarki, której technologie wymagają coraz częściej specyficznych i wysokich 

kwalifikacji zawodowych oraz konieczności stałej gotowości rozwoju, z którymi często 

nie utożsamiają się osoby niepełnosprawne głównie z wcześniejszego pokolenia. 
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Dlatego ważnym „wyzwaniem‖ dla nauczycieli powinno być posiadanie orientacji w 

zakresie potrzeb rynku pracy i motywowanie swych niepełnosprawnych 

podopiecznych do uzyskiwania kwalifikacji na które składa zapotrzebowanie rynek 

pracy obecnie lub w najbliższej przyszłości w miarę posiadanych możliwości i 

predyspozycji tych osób. W kręgu przyczyn wywołujących niepowodzenia w 

poszukiwaniu pracy wśród niepełnosprawnych znajduje się również 

nadopiekuńczość rodzicielska, która prowadzi  do patologicznych- bierności jaką 

charakteryzują się sami zainteresowani. 

Panująca powszechnie presja w połączeniu z niskimi i niepewnymi  płacami oraz  

ryzyko utraty świadczeń społecznych wciąż trwale  dezaktywizują  dużą część 

społeczności osób niepełnosprawnych, którzy wolą trudnić się pracą dorywczą  lub w 

niepełnym wymiarze godzin. 

W gestii doradców  zawodowych leży zadanie właściwego zmotywowania osób 

niepełnosprawnych do realizacji obranego celu, poszukiwania pracy i uczestnictwa w 

różnych formach szkoleń  mających na celu wzbudzenie ich motywacji do pracy.  

Dużym problemem są także  bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej, które utrudniają, 

a niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu.  

Niepełnosprawność jest rozumiana także jako wynik barier społecznych, 

ekonomicznych oraz fizycznych jakie jednostka napotyka  w środowisku 

zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powinna promować aktywne 

działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie  wspierać 

wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także 

przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy  wyrównujące  szanse 

życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. 

 

 

2.4.5.2. Społeczne skutki niepełnosprawności i starości 

      Niepełnosprawność i choroba to czynniki, które prowadzą w znacznym 

stopniu do pogorszenia sytuacji finansowej każdej rodziny bez względu na jej 

przynależność społeczno- zawodową  i miejsce zamieszkania.  Sytuacja ta jest 
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wynikiem zwiększonych wydatków na leczenie, opiekę i  rehabilitację oraz 

obniżeniem dochodów osoby niepełnosprawnej związanych z utratą pracy, 

przejściem na świadczenia rentowe, a także ograniczeniem aktywności zawodowej i 

możliwości zarobkowych innych członków rodziny zobowiązanych do sprawowania 

opieki nad chorym członkiem rodziny. Na tę typową sytuację mogą  nałożyć się 

jeszcze dodatkowe uwarunkowania pogarszające jakość życia tych osób  między 

innymi: 

- niezaradność życiowa  osoby chorej i  członków rodziny, 

- nieumiejętność gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, 

- wcześniejsza trudna  sytuacja bytowa,  

- wysoki poziom wydatków na leczenie, gdy więcej niż jedna osoba  wymaga  

 leczenia i rehabilitacji. 

     Dotknięcie jednego z członków rodziny niepełnosprawnością stanowi dla 

rodziny sytuację kryzysową, która wymaga odpowiedniego systemu interwencji, 

stwarzającego dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekunów możliwość skorzystania z 

efektywnego systemu wsparcia, wypracowania warunków sprzyjających aktywności 

zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej oraz wypracowania form pomocy, 

maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do aktualnych potrzeb osoby. 

Niepełnosprawności najczęściej nie może usunąć, zlikwidować czy pozbyć się. 

Skutki niepełnosprawności można natomiast w znacznym stopniu przezwyciężyć, 

złagodzić lub wyeliminować. W procesie rehabilitacji, wobec choroby lub 

niepełnosprawności należy stosować zasadę jak najwcześniejszej interwencji 

sprzyjającej aktywizacji osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny stanowiącej 

warunek prewencji podstawowej. 

      Niepełnosprawność uderza najbardziej w sytuację finansową i emocjonalną 

rodziny, dlatego rodzina  wymaga także nieinstytucjonalnych form pomocy.  Rodzina 

wymaga wzmocnienia gdyż niezależnie od charakteru dokonujących się zmian w 

życiu społecznym z natury broni ona godności i podmiotowości prawnej swych 

członków. W przypadku zetknięcia się z niepełnosprawnością jednego ze swych 

członków, w rodzinie musi dokonać się ogromny proces skutkujący ich osobistą 

przemianą i właściwą reakcją. Szczególnie trudna jest także sytuacja rodzin 

wychowujących dziecko niepełnosprawne, albowiem rodziny takie często po 
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uzyskaniu informacji, że ich dziecko jest niepełnosprawne przeżywają bardzo silne 

negatywne emocje, a relacje między członkami rodziny ulegają często  poważnym 

zakłóceniom. 

 

2.4.5.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Żnin 

Na podstawie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych ubiegających się o 

świadczenia z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie 

można stwierdzić, że sytuacja finansowa znacznej grupy tych osób jest bardzo 

trudna. Świadczy o tym ilość osób korzystających  z pomocy . Obrazuje to poniższa 

tabela. 

Liczba rodzin  osób niepełnosprawnych  ubiegających się  świadczenia z pomocy  

MOPS według kryteriów powodów ubiegania się pomoc w latach 2005 – 2007 

 

Tabela nr 70  Liczba rodzin z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi ubiegające 

się o pomoc w latach 2005 – 2007 

 

Liczba  rodzin 2005 rok 2006 rok 2007 rok 

Niepełnosprawność 277 312 283 

Długotrwała 

choroba 

382 423 400 

                                                        Źródło: dane MOPS  w Żninie- sprawozdania roczne 

 

Problemem osób niepełnosprawnych są trudności w aktywnym uczestniczeniu w 

życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym i kulturalnym. Osoby niepełnosprawne 

są zdecydowanie gorzej wykształcone, co wynika z barier  psychologicznych, w 

komunikowaniu się z innymi osobami, barier architektonicznych i problemów 

związanych z dojazdami do miejsca kształcenia. 

Osoby niepełnosprawne odczuwają brak zainteresowania nimi  w 

społeczeństwie, albowiem najczęściej, z wyjątkiem najbliższej rodziny, kontaktują się 

z nimi pracownicy służby zdrowia, pracownicy Miejskiego  Ośrodka Pomocy 
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Społecznej i dalsza rodzina. Tylko niewielka  grupa osób niepełnosprawnych może 

liczyć na  regularne kontakty sąsiedzkie i przyjacielskie. Nieliczni należą do 

stowarzyszeń i fundacji działających na ich rzecz. Większość osób 

niepełnosprawnych spędza czas wolny biernie, rzadko korzysta z życia kulturalnego i 

sportowego. 

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie zapewnia usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze 

osobom niepełnosprawnym  i w podeszłym wieku. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprawiają jakość życia  i 

funkcjonowania  osób chorych i niepełnosprawnych  i umożliwiają  ich pozostanie w 

środowisku lokalnym. O zapotrzebowaniu na ten rodzaj pomocy świadczy wrastająca 

ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych. W Gminie Żnin ilość osób korzystających z pomocy w formie 

usług opiekuńczych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła  o 65,93%, a z usług 

specjalistycznych o 66% . Obrazuje to poniższa tabela. 

 

Tabela nr 71 Osoby  korzystające  z pomocy  usługowej   w latach 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

Usługi opiekuńcze 60 83 91 

Usługi opiekuńcze 

specjalistyczne  
20 20 30 

                                                        Źródło : dane własne MOPS - sprawozdawczość 

 

Wykres 37  Osoby  objęte pomocą usługową w latach 2005-2007
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Osoby wymagające pomocy w formie usług otrzymują tę pomoc na bieżąco. 

Trudna jest także sytuacja osób niepełnosprawnych chorych psychicznie, którzy z 

powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym i nie są w 

stanie samodzielnie funkcjonować. albowiem z diagnozy środowisk tych osób 

wynika, że wymagają oni bardzo często kompleksowej pomocy. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żninie świadczy tym osobom  także pomoc  w formie usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O problemie skali 

zapotrzebowania na ten rodzaj usług świadczy ciągły wzrost ilości osób. W ciągu 

ostatnich 3 lat wzrosła  o 33% .Obrazuje to poniższa tabela. 

 

Tabela nr 72 Liczba osób korzystających z pomocy w formie usług specjalistycznych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2005 - 2007  

 

 2005 2006 2007 

Liczba osób 5 5 15 

                                                                         Źródło: Dane własne MOPS - sprawozdawczość 

 

Na  terenie  powiatu żnińskiego  działają 3 domy pomocy społecznej do których 

na przestrzeni trzech ostatnich lat zostało skierowanych i umieszczonych 4 

mieszkańców naszej gminy. 

Zainteresowanie mieszkańców naszej gminy umieszczeniem w Domu Pomocy 

Społecznej jest niewielkie i od trzech lat ilość osób skierowanych  i umieszczonych w 

Domu Pomocy Społecznej nie uległa zmianie. W związku z powyższym rośnie rola 

usług opiekuńczych jako pomocy  umożliwiającej pozostawienie osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 

Na terenie miasta Żnina stworzone są  także przez Powiat Żniński dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom 

Samopomocy z którego wsparcia korzystają osoby niepełnosprawne chore 

psychicznie. 
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W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym od 2006 roku Gmina Żnin  

realizuje programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

mające na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

W ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności‖ realizowany 

jest przez Gminę Żnin – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   projekt pn. „Otwórz 

Drzwi Niepełnosprawnym‖ w ramach którego prowadzona jest Powiatowa 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych‖.  Potrzeby w 

tym zakresie obrazuje poniższa tabela, z której wynika  że istnieje bardzo duże 

zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na tego rodzaju sprzęt i urządzenia. 

 

Tabela nr 73 Liczba beneficjentów programu i ilość wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego i 

urządzeń pomocniczych  w okresie od 01.01.2006 do 30.09.2008r. 

 

 Rok 2006 Rok 2007 
Rok 2008 do 

30.09.2008 

Liczba beneficjentów 87 92 87 

Ilość wypożyczonego 

sprzętu rehabilitacyjnego 
25 45 50 

Ilość wypożyczonych 

urządzeń pomocniczych 
34 59 126 

                                                                  Źródło: dane MOPS  w Żninie- sprawozdania roczne 

 

Ze  złożonych przez beneficjentów programu ankiet ewaluacyjnych wynika, że 

możliwość  nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych oraz nieodpłatne porady w zakresie używania w/w sprzętu dały im 

możliwość, rozwijania i podtrzymywania umiejętności  niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania oraz umiejętności sprawnego komunikowania się z 

otoczeniem.  

Natomiast program pn. „UCZEŃ NA WSI‖  wdrożony został przez Gminę Żnin- 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2008 roku. Program „UCZEŃ NA 

WSI‖ to program edukacyjny, adresowany do zamieszkałych na terenach wiejskich 



144 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

osób niepełnosprawnych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych.  

Liczba niepełnosprawnych uczniów korzystających z dofinansowania w podziale  

na osoby pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2007/2008. 

 

Tabela nr 74 

Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych  dofinansowaniem 

Uczniowie szkół 

podstawowych 
Uczniowie gimnazjów 

Uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych 

23 9 9 

                                                                           Źródło: dane MOPS  w Żninie- sprawozdanie  

 

Dofinansowanie dla  niepełnosprawnych uczniów  obejmowało zakup 

podręczników i przyborów szkolnych ułatwiających naukę, koszty dojazdu do szkoły i 

wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.  

Realizacja programów w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości 

życia zarówno osób niepełnosprawnych jak i członków ich rodzin.  
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III.   ANALIZA  SWOT 

 Metodą  użyteczną  przy określaniu priorytetów rozwojowych jest analiza 

SWOT, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i  zewnętrzne czynniki wpływające  na 

działania  związane z programowaniem  strategicznym  strategii. 

 Wnikliwe opracowanie  SWOT jest istotnym etapem  procesu planowania  

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania 

celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie SWOT 

odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.  

 Analiza SWOT została przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie. Przedstawione poniżej czynniki obejmują: 

 SIŁY – wewnętrzne uwarunkowania  o pozytywnym  wpływie na sytuację 

społeczną, 

 SŁABOŚCI – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

realizację celów, 

 SZANSE – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację 

celów, 

 ZAGROŻENIA – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

realizację celów. 

Wyniki tych prac obrazują prezentowane  zestawienia według wybranych kwestii 

społecznych: 

 

Tabela nr 75 Problem bezrobocia 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Wzrost znaczenia 

wykształcenia jako wartości, 

 Poradnictwo i doradztwo 

zawodowe w ramach Klubu 

Integracji Społecznej, 

 Realizacja projektów 

 Wysoka skala bezrobocia, 

 Występowanie zjawiska 

dziedziczenia bezrobocia, 

 Brak lokalnych przedsięwzięć 

wartych upowszechnienia. 
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systemowych na rzecz osób 

bezrobotnych przez MOPS I 

PUP, 

 Realizacja prac społecznie 

użytecznych, prac 

interwencyjnych robót 

publicznych, 

 Współpraca władz  lokalnych z 

organizacjami pozarządowymi. 

         SZANSE         ZAGROŻENIA 

 Spadający wskaźnik  stopy 

bezrobocia na terenie gminy, 

 Wzrost mobilności zawodowej i 

geograficznej, 

 Przestrzeganie zasad 

partnerstwa w zakresie 

współpracy z partnerami 

społecznymi 

 Istnienie zjawiska nielegalnego 

zatrudnienia, 

 Zjawisko wykluczenia społecznego 

wśród osób długotrwale 

bezrobotnych, 

 Wzrastająca ilość młodych osób 

kończących edukację na poziomie 

gimnazjalnym, 

 

 

Tabela nr 76 Problem bezdomności 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Działalność stołówki-jadłodajni 

przy Zarządzie Rejonowym PCK, 

 Zapewnienie schronienia i 

ubrania osobom tego 

potrzebującym, 

 Współpraca pracowników 

socjalnych z Policją, Strażą 

 Brak miejsc noclegowych dla osób 

bezdomnych na terenie gminy, 

 Brak lokali socjalnych, 
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Miejską, placówkami służby 

zdrowia w zakresie 

monitorowania zjawiska 

bezdomności 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Monitorowanie środowisk 

zagrożonych problemem 

bezdomności, 

 Zapewnienie wsparcia 

specjalistycznego osobom i 

rodzinom dotkniętym lub 

zagrożonym problemem 

bezdomności, 

 

 Zwiększająca się patologia życia 

społecznego, 

 Bierna postawa osób w kwestii 

zmiany swojej sytuacji życiowej 

 

Tabela nr  77 Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobrze rozeznane i 

zdiagnozowane środowiska, 

 Działalność świetlic opiekuńczo – 

wychowawczych, 

 Wspieranie organizacji 

pozarządowych działających na 

rzecz dzieci i młodzieży przez 

samorząd, 

 Dobre przygotowanie zawodowe 

pracowników socjalnych, 

 Ograniczone środki finansowe, 

 Niedostateczne zabezpieczenie 

dzieciom i młodzieży dostępu do 

różnych form spędzania czasu 

wolnego, 

 Nieadekwatna do potrzeb liczba 

zatrudnionych specjalistów do 

pracy z rodziną, 

 Niewystarczająca ilość ośrodków 

wsparcia dla rodzin w kryzysie, 
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 Prowadzenie popołudniowej 

pracy socjalnej w środowiskach; 

 Posiadanie samochodu 

służbowego umożliwiające 

podejmowanie wczesnych i 

doraźnych działań; 

 Zapewnienie ciepłego posiłku dla 

dzieci tego potrzebujących w 

szkołach i przedszkolach; 

 Dobra współpraca z 

samorządem gminy 

 Rozbudowana procedura 

związana z przyznawaniem 

świadczeń z pomocy społecznej, 

co wpływa na ograniczenie czasu 

na pracę socjalną, 

 

SZANSE ZAGROŻENIE 

 Prowadzenie pracy socjalnej 

skierowanej do rodzin, 

 Aktywność i skuteczność 

samorządu w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków 

finansowych, realizacja 

programów rządowych i 

samorządowych mających na 

celu przeciwdziałanie i 

łagodzenie negatywnych zjawisk 

społecznych, 

 Wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych na rzecz pomocy 

dzieciom i młodzieży, 

 Wdrażanie nowych metod pracy 

z rodziną i na rzecz rodziny, 

 Stałe doskonalenie i 

dokształcanie zawodowe kadry 

 Występowanie zagrożeń 

funkcjonowania rodziny: 

uzależnienia, rozpad więzi 

rodzinnych, bezrobocie, przemoc 

w rodzinie, ubóstwo, 

 Marginalizacja i alienacja grup i 

osób, 

 Niewystarczające środki publiczne 

na opiekę nad dzieckiem i 

rodziną, 

 Wzrost przestępczości i agresji 

wśród młodzieży, 

 Powiększająca się patologia życia 

społecznego, 

 Bierna postawa klientów w kwestii 

zmiany swojej sytuacji życiowej 
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służb społecznych; 

 Integracja środowiska lokalnego 

poprzez działalność 

stowarzyszeń na rzecz rozwoju 

wsi; 

 Realizacja Programu Aktywności 

Lokalnej 

Tabela nr 78 Problem uzależnień i przemocy 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Działalność Punktu 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i Punktu 

Interwencji Kryzysowej, 

 Działalność grup 

samopomocowych, 

 Prawidłowe wykorzystanie 

środków pochodzących z 

zezwoleń, 

 Współpraca i przepływ informacji 

pomiędzy instytucjami 

zajmującymi się pomocą osobom 

uzależnionym, 

 Prowadzenie zajęć profilaktyczno 

– edukacyjnych; 

 Działalność świetlic opiekuńczo – 

wychowawczych i ognisk 

wychowawczych 

 Dobrze przygotowana kadra 

 Niska świadomość zagrożeń w 

środowiskach problemowych, 

 Długa procedura skierowania 

osób na leczenie, 

 Patologie w rodzinach i ich 

dziedziczenie, 

 Zwiększający się wskaźnik rodzin 

dotkniętych kryzysem, 

 Niewystarczająca ilość czasu 

poświęcona profilaktyce zagrożeń 

związanych z uzależnieniami, 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wzmocnienie systemu wsparcia 

dla osób i rodzin wymagających 

specjalistycznej pomocy, 

 Wspólna praca specjalistów 

różnych dziedzin na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

 Traktowanie uzależnienia w 

kategoriach problemu 

społecznego, 

 Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

 Niska efektywność i skuteczność 

działań podejmowanych na rzecz 

osób uzależnionych, 

 Pogłębiające się ubożenie 

środowiska, zjawisko zmęczenia i 

bezradności społecznej, 

 Obniżający się wiek inicjacji 

alkoholowej i narkotykowej, 

 Mała skuteczność edukacji i 

profilaktyki przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

 Niestabilne prawo, 

 Trudności w nauce, 

 Utrata pracy, 

 Rozpad rodziny 

 

Tabela nr 79 Problem osób niepełnosprawnych i osób starszych 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Działający system pomocy 

usługowej dla osób starszych i 

niepełnosprawnych , 

 Realizacja specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

 Działalność wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych, 

 Działalność Środowiskowego 

Domu Samopomocy i 

 Wzrost liczby osób starszych – 

samotnych wymagających 

pomocy, 

 Zmiana modelu rodziny, 

 Marginalizacja problemów osób 

starszych, 

 Istnienie barier utrudniających 

pełen udział osób 

niepełnosprawnych w życiu 
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Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 Profesjonalnie przygotowana 

kadra, 

 Dobra współpraca z 

organizacjami pozarządowymi 

społecznym, 

 Niedostateczna baza 

rehabilitacyjna dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Brak ofert pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Obniżenie się standardu życia 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

 Brak mieszkań chronionych dla 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Koordynacja działań podmiotów 

na rzecz osób starszych, 

 Podmiotowe traktowanie osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

 Prowadzenie promocji zdrowia 

dla osób starszych, 

 Wzrost społecznej akceptacji 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

 Likwidacja barier 

architektonicznych, 

 

 Istnienie negatywnego stereotypu 

człowieka starego, 

 Migracje osób młodych na inne 

tereny, 

 Niedostosowanie infrastruktury dla 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

 Mała liczba miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Obniżający się standard życia 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

 Wzrost liczby osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

 Brak placówki opiekuńczo – 

leczniczej dla osób przewlekle 
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chorych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MISJA 

 

„ Pomóż im tak by sami pomagali sobie” 

 

 

1. ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY ŻNIN HARMONIJNEGO ROZWOJU 

W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UMOŻLIWIENIE REALIZACJI 

PLANÓW OSOBISTYCH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH, 

 

2.  PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI 

POTRZEBAMI OSÓB, RODZIN, GRUP I SPOŁECZNOŚCI PRZY 

WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU LUDZKIEGO I 

INSTYTUCJONALNEGO, 
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3. PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

POPRZEZ STWORZENIE SPRAWNEGO SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO 

OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI 

ŻYCIOWYCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  PROGRAM   ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   SPOŁECZNYCH   W    

     GMINIE   ŻNIN –  CELE   STRATEGICZNE 

 

5.1.  Cel - Przeciwdziałanie bezrobociu. 

5.1.1.  Kierunki działań. 

Celem planowanych działań w ramach Strategii jest ograniczenie skali 

bezrobocia oraz negatywnych jego skutków, integracja osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Adresatem programu jest grupa bezrobotnych z terenu gminy Żnin, którzy są 

klientami pomocy społecznej. 

Podstawowe działania w tym zakresie walki z bezrobociem to: 

 

1. Ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród młodzieży: 
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 stworzenie preferencji dla pracodawców poprzez wprowadzenie systemu 

zmniejszającego obciążenia podatkowe nakładane przez gminę np. całkowite 

zwolnienie  dla nowych podmiotów gospodarczych, 

 wspieranie aktywnych programów  pomocowych  w zatrudnianiu absolwentów, 

staże, szkolenia, porady, konsultacje, 

 dostosowanie profilu kształcenia młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

 promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, 

 wspieranie działalności klubu integracji społecznej.  

 

Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

Partnerzy:  Kuratorium  Oświaty,  MOPS,  Urząd Miejski,  Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju wsi, Młodzieżowe Biuro Pracy,  Pracodawcy , 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania: budżet PUP,  budżet MOPS,  budżet  gminy,  środki własne 

stowarzyszeń i organizacji, środki źródeł zewnętrznych,  

2. Zwiększenie zatrudnienia wśród kobiet: 

 organizacja zatrudnienia czasowego poprzez prace interwencyjne, roboty  

publiczne, prace społeczno - zawodowe, przygotowanie zawodowe, 

 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat, 

 wspieranie szkoleń zawodowych, 

 wspieranie klubu integracji społecznej, 

 wspieranie kobiet bezrobotnych w zmianie kwalifikacji, 

 pomoc dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy możliwe do 

realizacji w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w tym ulgi 

podatkowe, 

 wspieranie grup samopomocowych, 

 opracowywanie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej kobiet 

bezrobotnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
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Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

Partnerzy:  MOPS,  Urząd Miejski,  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, 

Młodzieżowe Biuro Pracy,  Pracodawcy , 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania: budżet PUP,  budżet MOPS,  budżet  gminy,  środki własne 

stowarzyszeń i organizacji, środki źródeł zewnętrznych. 

 

3. Wspieranie osób w wieku 50 plus  na rynku pracy: 

 organizacja zatrudnienia czasowego poprzez prace interwencyjne, roboty  

publiczne, prace społeczno - użyteczne,   

 wspieranie szkoleń zawodowych, 

 wspieranie klubu integracji społecznej, 

 wspieranie  bezrobotnych w wieku 50 plus  w zmianie kwalifikacji, 

 pomoc dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy możliwe do realizacji 

w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w tym ulgi podatkowe, 

 opracowywanie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej  bezrobotnych 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 

Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

Partnerzy:  MOPS,  Urząd Miejski,  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, 

Pracodawcy , 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania: budżet PUP,  budżet MOPS,  budżet  gminy,  środki własne 

stowarzyszeń i organizacji, środki źródeł zewnętrznych. 

 

4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych. 

 tworzenie  sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów, tworzących 

nowe miejsca pracy, 
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 umożliwienie zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego lub powrotu 

na rynek pracy, 

 wspieranie bezrobotnych w zmianie kwalifikacji, 

 wspieranie zatrudnienia subsydiowanego , 

 wspieranie działalności klubu integracji społecznej, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz  

długotrwale bezrobotnych. 

 udział gminy w programach wspierających zatrudnienie osób  długotrwale 

bezrobotnych. 

 

Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

Partnerzy:  MOPS,  Urząd Miejski,  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju   wsi,   

Pracodawcy , 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania: budżet PUP,  budżet MOPS,  budżet  gminy,  środki własne 

stowarzyszeń i organizacji, środki źródeł zewnętrznych. 

 

5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 wspieranie likwidacji barier architektonicznych w zakładach pracy, 

 wspieranie szkoleń i poradnictwa zawodowego, 

 udzielanie pomocy ze środków PFRON na rozpoczęcie własnej działalności, 

 tworzenie nowych i przystosowanie stanowisk dla potrzeb osób  

niepełnosprawnych, 

 wspieranie przedsiębiorczości i udzielanie informacji w zakresie możliwości 

podjęcia własnej działalności gospodarczej, 

 udział gminy w programach wspierających zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych. 
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Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

Partnerzy:  MOPS,  Urząd Miejski,   PFRON, zakłady pracy w tym zakłady pracy 

chronionej, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania: budżet PUP,  budżet MOPS,  budżet  gminy,  środki własne 

stowarzyszeń i organizacji, środki źródeł zewnętrznych. 

 

5.1.2.  Działania z zakresu pracy socjalnej 

Zawierany kontrakt socjalny pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej określa wzajemne zasady współpracy oraz cele. Pozostające w 

dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej  środki finansowe na świadczenia 

wspierające stanowić  będą ważny instrument zawieranego kontraktu. Właściwie 

przekazana informacja oraz wyjaśnienie bezrobotnemu jego sytuacji prawnej, 

uprawnień oraz warunków uzyskania określonych świadczeń jest działaniem 

redukującym postawy roszczeniowe wśród klientów. Zwiększenie skuteczności 

przekazywanych informacji przez pracowników MOPS i PUP wyzwala wśród  

podopiecznych postawy poczucia bezpieczeństwa oraz ułatwia im planowanie 

własnych działań.  

 Innym instrumentem zawieranego kontraktu będzie proponowanie prac 

interwencyjnych z puli PUP w Żninie i robót publicznych organizowanych przez Urząd 

Miejski w Żninie dla najbardziej aktywnych bezrobotnych. Pomoc dla bezrobotnych 

nie może się jedynie ograniczyć jedynie do świadczeń pieniężnych czy w naturze.  

 Występuje potrzeba prowadzenia intensywnej pracy socjalnej, której celem 

będzie kształtowanie u bezrobotnych odpowiedzialności za swój los i umiejętności 

przystosowania się do samodzielnego życia w nowej rzeczywistości. Osoby 

bezrobotne i ich rodziny dotyka wiele ograniczeń w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Sytuacja ta wymaga racjonalnego gospodarowania 

ograniczonymi środkami finansowymi planowaniem najbliższej przyszłości własnej 

rodziny co wywołuje wiele napięć w sferze życia psychicznego rodziny. 

Rozwiązaniem tych problemów mogą być grupy samopomocowe, treningi 

interpersonalne, kursy, szkolenia itp. prowadzone przez MOPS.   
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1. Rozwój systemu kontraktów socjalnych celem zwiększenia  aktywności  

   bezrobotnych podopiecznych  pomocy społecznej: 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: PUP, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

społecznej. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania:  budżet MOPS,  środki własne organizacji, środki źródeł 

zewnętrznych. 

 

 

 

 

2.   Pomoc osobom bezrobotnym w przezwyciężeniu trudności materialnych i   

      emocjonalnych, w szczególności poprzez: 

 

 rozwój różnego rodzaju form doradztwa, szkoleń, 

 tworzenie programów współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami  

wpierającymi  osobę  i rodzinę osoby bezrobotnej. 

 pieniężną, rzeczową i żywnościową pomoc materialną. 

 wspieranie grup samopomocowych 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy:   PUP,  organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

społecznej. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 
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Źródło finansowania:  budżet MOPS,  środki własne organizacji, środki źródeł 

zewnętrznych. 

 

5.2.  Cel – Przeciwdziałanie bezdomności 

Bezdomność jako zjawisko społeczne wiąże się z brakiem domu, pracy , 

środków do życia. Osoby bezdomne stanowią specyficzną grupę społeczną, mającą 

wspólne cechy.  Stają się grupą społeczną coraz bardziej izolowaną, co znacznie 

utrudnia ich integracji ze środowiskiem oraz powrót do normalnego życia.  Celami 

strategicznymi w zakresie walki z bezdomnością powinno być: 

 

1. Zapobieganie zjawisku bezdomności poprzez rozwój  pracy socjalnej  i pomoc  

      psychologiczną: 

 zapobieganie degradacji  osób bezdomnych poprzez  zapewnienie wsparcia 

psychologicznego osobom i rodzinom dotkniętym problemem bezdomności 

poprzez działanie  zespołu konsultantów  tutejszego ośrodka - psychologa, 

doradcy zawodowego i specjalisty pracy socjalnej, 

 realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i 

środków psychotropowych przez komisję ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych działająca przy MOPS w Żninie, 

 zapobieganie zaległościom w opłatach mieszkaniowych prowadzących do 

eksmisji poprzez system dopłat do utrzymania lokali mieszkalnych lub 

zamianę na lokal socjalny, 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy:  , UM  wydział mieszkaniowy, PGM,  organizacje pozarządowe działające 

w obszarze pomocy społecznej. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania:  budżet MOPS, budżet UM , środki własne organizacji, środki 

źródeł zewnętrznych. 
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2. Łagodzenie skutków bezdomności poprzez zapewnienie schronienia, posiłku i  

    ubrania osobom tego potrzebującym : 

 udzielanie pomocy rzeczowej oraz zasiłku na zakup odzieży, 

 wspieranie działalności stołówki – jadłodajni   przy Zarządzie Rejonowym PCK 

w Żninie, 

 organizowanie zbiórki odzieży wśród społeczności  gminy Żnin, 

 kierowanie do schronisk lub noclegowni osób tego potrzebujących, 

 monitorowanie środowisk zagrożonych problemem bezdomności w okresie 

jesienno-zimowym. 

 przewożenie  nietrzeźwych osób bezdomnych do izby  wytrzeźwień. 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy:  Zarząd Rejonowy PCK w Żninie, Policja, Straż Miejska, Izba wytrzeźwień, 

 organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, mieszkańcy. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania:  budżet MOPS, budżet UM , środki własne organizacji, środki 

źródeł zewnętrznych. 

 

3. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności poprzez realizację indywidualnych   

programów wychodzenia z bezdomności: 

 umożliwienie osobom bezdomnym realizację indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności, uzyskanie lokalu socjalnego dającego szansę 

na usamodzielnienie się. 

 zorganizowanie grupy terapeutycznej oraz indywidualnych konsultacji dla 

uzależnionych osób bezdomnych realizujących program wychodzenia  z 

bezdomności, 

 wspieranie działalności klubu integracji społecznej, 
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 ubezpieczenie zdrowotne osób bezdomnych realizujących program, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej. 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: UM wydział mieszkaniowy, Pałuckie Centrum Zdrowia,  Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej,  organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

społecznej. 

Termin: praca  ciągła  do 2015 

Źródło finansowania:  budżet MOPS, budżet UM , środki własne organizacji, środki 

źródeł zewnętrznych. 

 

5.3.  Cel – Pomoc na rzecz rodzin z występującą bezradnością w sprawach    

opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Celem planowanych działań w ramach Strategii jest ograniczenie skali 

długotrwałego ubóstwa, które doprowadza do zaniedbań w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych w rodzinach. Szczególny nacisk trzeba położyć na zahamowanie 

procesu dziedziczenia biedy i negatywnych wzorców wyniesionych z domów, wpajać 

już najmłodszym podstawowe wartości rodzinne i wskazywać możliwości rozwojowe. 

 

Podstawowe działania w tym zakresie:  

 

1. Diagnoza potrzeb poszczególnych rodzin: 

 propagowanie rodziny jako wartości, wzmacnianie trwałości rodziny; 

 praca socjalna z rodzinami oraz indywidualnym przypadkiem celem 

zdiagnozowania problemów, potrzeb oraz możliwości ich rozwiązania; 

 motywowanie osób i rodzin do rozwijania lub wzmacniania ich 

aktywności i samodzielności życiowej poprzez stosowanie kontraktu 

socjalnego. 
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Koordynacja:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Nauczyciele, funkcjonariusze policji, przedstawiciele sołectw, pracownicy 

służby zdrowia, pedagodzy, psychologowie, kuratorzy zawodowi i społeczni 

Termin: praca ciągła 

Źródło finansowania: budżet MOPS w Żninie, budżet gminy, środki z funduszy 

unijnych  

 

2. Stworzenie systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo -    

wychowawczymi: 

 ewaluacja systemu opieki nad dzieckiem; 

 pozyskiwanie społeczności lokalnych dla działań samopomocowych; 

 partnerstwo między podmiotami realizującymi zadania na rzecz rodzin; 

 wypracowanie wspólnej płaszczyzny wymiany informacji o problemach i 

zagrożeniach występujących w rodzinach oraz tworzenie systemu 

wsparcia; 

 doprowadzenie do odzyskania i wzmocnienia stabilności życiowej 

rodzin 

 praca z rodziną metodą Konferencja Grupy Rodzinnej ( zaangażowanie 

rodziny bliższej i dalszej do pomocy w rozwiązaniu problemów rodziny 

podstawowej) 

 

Koordynacja:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Nauczyciele, funkcjonariusze policji, przedstawiciele sołectw, pracownicy 

służby zdrowia, pedagodzy, psychologowie, kuratorzy zawodowi i społeczni 

Termin: praca ciągła 

 Źródło finansowania: budżet MOPS w Żninie, budżet gminy, środki z funduszy 

unijnych. 
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3. Wspieranie osób oraz  rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem : 

 analiza przyczyn ubóstwa i minimalizowanie ich źródeł; 

 umacnianie wśród rodzin ubogich postaw aktywności i 

przedsiębiorczości, mających na celu zmianę stylu życia; 

  współdziałanie instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i       

wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych w 

zakresie pomocy społecznej dla rodzin o niskim statusie materialnym; 

  pozyskiwanie lokali socjalnych oraz tworzenie mieszkań chronionych; 

 podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia na terenie gminy 

liczby mieszkań komunalnych; 

 planowanie form wsparcia dla rodzin w realizowanych przez MOPS 

projektach systemowych i konkursowych współfinansowanych z EFS   

 

Koordynacja: MOPS w Żninie 

Partnerzy: UM w Żninie, PUP w Żninie, organizacje pozarządowe działające w 

obszarze pomocy społecznej, PGM w Żninie 

Termin: działania ciągłe 

Źródła finansowania: budżet MOPS, budżet gminy, środki własne organizacji 

pozarządowych, środki unijne, środki źródeł zewnętrznych 

 

4. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom, w których występuje 

problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

prowadzeniu gospodarstwa domowego z uwzględnieniem rodzin 

wielodzietnych i niepełnych: 

 udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego, zasiłku 

celowego i specjalnego zasiłku celowego; 

 udzielanie pomocy rzeczowej; 

 pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz  w stołówce PCK w 

Żninie; 
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 współpraca w organizowaniu i finansowaniu wypoczynku letniego i 

zimowego dla dzieci 

 stała weryfikacja przyznawanych świadczeń ( głównie pieniężnych) tak, 

aby przyznawana pomoc trafiła do osób rzeczywiście jej 

potrzebujących. 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Placówki edukacyjne, MOPS, PCK 

Termin: Działania ciągłe 

Źródła finansowania: budżet MOPS, budżet gminy, środki źródeł zewnętrznych 

 

 

 

5. Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudności materialnych, 

emocjonalnych i   wychowawczych: 

 rozwój różnych form doradztwa : doradztwo prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne, zawodowe; 

 tworzenie programów współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami 

wspierającymi rodzinę; 

 wspieranie i rozwój dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

 organizacja różnorodnych imprez integracyjnych dla dzieci i całych 

rodzin; 

 wzmacnianie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

 kierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych i robót 

publicznych 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 
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Partnerzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie, MOPS w Żninie, PUP 

w Żninie 

Termin: działania ciągłe 

Źródła finansowania: budżet MOPS, budżet PUP, budżet Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej, środki źródeł zewnętrznych 

 

6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

 wspieranie działań zmierzających do wyrównywania szans 

wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

  podejmowanie działań mających na celu utrzymanie dziecka w rodzinie 

biologicznej; 

  propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej; 

  minimalizowanie instytucjonalnych form opieki zastępczej; 

  wspieranie i rozwój dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą – świetlice 

opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego; 

 organizacja grup wsparcia dla rodziców przy placówkach wsparcia 

dziennego 

 

Koordynacja: PCPR w Żninie 

Partnerzy: MOPS w Żninie, PCPR w Żninie, placówki edukacyjne,  

Termin: działania ciągłe 

Źródło finansowania: budżet MOPS, budżet PCPR, budżet gminy, środki źródeł 

zewnętrznych  

 

Oczekiwane efekty:  

- zmniejszenie poczucia bezradności; 

- poprawa sytuacji socjalno – bytowej rodzin; 

- zmniejszenie patologii w rodzinach. 



166 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

 

5.4.  Cel -  Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. 

Celem planowanych w ramach Strategii działań jest profilaktyka zachowań 

ryzykownych wynikających ze stosowania środków uzależniających oraz pomoc 

osobom i rodzinom, które doświadczają jej negatywnych skutków. 

Adresatami programu jest cała społeczność lokalna z terenu gminy Żnin. 

Podstawowe działania w tym zakresie to: 

 

1. Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień. 

 Wypracowanie modelu wspólnego oddziaływania pracowników socjalnych, 

konsultantów i terapeutów na rodziny dotknięte problemem uzależnień; 

 Wypracowanie i doskonalenie form pracy z klientem uzależnionym w celu 

mobilizacji go do podjęcia leczenia; 

 Ochrona dzieci przed skutkami uzależnienia rodziców; 

 Wypracowanie form współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami 

pomagającymi osobom uzależnionym i ich rodzinom; 

 Kontynuacja działalności Puntu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 

członków ich rodzin; 

 Kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej, który umożliwi osobom 

kończącym proces terapii powrót na rynek pracy; 

 Wspieranie działalności grup samopomocowych typu: AA, Al. – Anon, DDA; 

 Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych dotyczących sposobów 

postępowania z osobą uzależnioną. 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Poradnia Uzależnień, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Sąd 

Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji. 

Termin: praca ciągła 

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet MOPS, środki źródeł zewnętrznych. 
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2. Pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. 

 Kontynuacja działalności Punktu Interwencji Kryzysowej przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie; 

 Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie; 

 Wprowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy domowej; 

 Pomoc osobom doznającym przemocy poprzez udzielanie wsparcia w postaci 

schronienia i pomocy psychologicznej 

 Pomoc dziecku krzywdzonemu poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej i socjalizacyjnej; 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rodziną w 

sytuacji kryzysowej; 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym przemocą 

domową; 

 Realizacja procedury „Niebieskiej Karty‖ w środowisku lokalnym dla członków 

GKRPA, Policji, pracowników socjalnych. 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Punkt Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 

Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji. 

Termin: praca ciągła 

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet MOPS, środki źródeł zewnętrznych 

 

3. Monitorowanie i cykliczne przeprowadzanie diagnozy i analizy dotyczącej 

występowania problematyki uzależnień i przemocy. 

 Przeprowadzanie badań ankietowych w szkołach wszystkich szczebli; 

 Analiza danych instytucji zajmujących się pomocą  dla osób dotkniętych 

problemem uzależnień oraz danych Komendy Powiatowej Policji i Sądu 

Rejonowego w Żninie. 
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Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Szkoły z terenu Gminy Żnin, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 

Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji. 

Termin: praca ciągła 

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet MOPS, środki źródeł zewnętrznych. 

 

4. Działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do całej społeczności 

lokalnej 

 Kontynuacja prowadzenia działań profilaktycznych, promowanie zdrowego 

stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

 Podejmowanie starań na rzecz aktywnego uczestnictwa mediów w 

ukazywaniu szeroko rozumianych problemów uzależnień; 

 Wdrażanie i inicjowanie programów ogólnopolskich kampanii społeczno – 

edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywanie 

szeroko rozumianej problematyki uzależnień; 

 Kształtowanie  świadomości w zakresie szkodliwości alkoholu oraz 

uregulowań prawnych wśród osób zajmujących się sprzedażą alkoholu 

(szkolenie dla właścicieli sklepów); 

 Edukacja przyszłych kandydatów na kierowców z zakresu skutków 

prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych; 

 Upowszechnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu 

problematyki uzależnień oraz promocji zdrowia , w tym doposażenie palcówek 

oświatowych i społecznych w publikacje z zakresu uzależnień; 

 Wdrażanie szkolnych programów profilaktyki, które umożliwią tworzenie 

środowiska wychowawczego zapobiegającego występowaniu problemów 

uzależnień wśród dzieci i młodzieży; 

 zwiększanie dostępności i skuteczności programów  dotyczących profilaktyki 

problemów agresji i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży ( 

szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów) 
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Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

Partnerzy: Szkoły z terenu Gminy Żnin, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 

Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, 

Rady Sołeckie, organizacje pozarządowe. 

Termin: praca ciągła 

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet MOPS, środki źródeł zewnętrznych. 

 

5. 5. Cel - pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych 

Zapewnienie osobom  niepełnosprawnym, starszym  i ich rodzinom pełnych i 

równoprawnych warunków do samodzielnego, aktywnego i niezależnego 

uczestnictwa  w każdej sferze życia społecznego. 

Podstawowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych to: 

 

1. Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym: 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy 

zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju i 

edukacji, 

 upowszechnianie szkolnictwa integracyjnego od opieki przedszkolnej po 

studia,  

 zapewnienie bazy szkolnictwa specjalnego, 

 obejmowanie opieką i wsparciem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 

wczesna pomoc w diagnozowaniu niepełnosprawności, 

 pomoc w podnoszeniu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych, 

 inicjowanie, wspieranie i promowanie różnego rodzaju programów  działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,  

Koordynacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Partnerzy: MOPS, Urząd Miejski, MZO, PFRON, Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 
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Termin: praca ciągła  

Źródło finansowania budżet PCPR, budżet MOPS, budżet gminy, środki PFRON, 

środki własne organizacji pozarządowych, środki źródeł  zewnętrznych i środki EFS. 

 

2. Doskonalenie systemu  opieki medycznej i rehabilitacji: 

 zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych i starszych do usług 

medycznych i rehabilitacyjnych, 

 rozwijanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  w szczególności 

poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry, 

 rozszerzanie środowiskowych form pomocy w zakresie pielęgnacji i opieki 

dla osób niepełnosprawnych i starszych,  

 wdrażanie programów edukacyjnych, profilaktycznych i wspierających 

przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt 

rehabilitacyjny, 

 rozszerzanie oferty  wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Partnerzy:  PCPR, PFRON, ZOZ,  Urząd Miejski, organizacje pozarządowe 

działające w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

Termin: działania ciągłe  

Źródła finansowania:, budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, 

środki źródeł zewnętrznych 

 

3. Tworzenie warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób  

    niepełnosprawnych  w społeczeństwie: 



171 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych na ulicach i w obiektach 

użyteczności publicznej, 

 udostępnianie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych, 

 wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

 

Koordynacja: Urząd Miejski 

Partnerzy:  PCPR, PFRON, MOPS, PKS i prywatni przewoźnicy, organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

Termin: działania ciągłe  

Źródła finansowania: budżet miasta, środki źródeł zewnętrznych, środki własne 

podmiotów realizujących zadania, środki UE. 

 

4.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem: 

 tworzenie w świadomości społecznej  pozytywnego wizerunku osoby 

niepełnosprawnej jako pełnoprawnego obywatela, 

 organizacja i wpieranie imprez integracyjnych o charakterze sportowym, 

turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, 

 wspieranie  profesjonalnych form pomocy osobom niepełnosprawnym 

wolontariatem, 

 zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do informacji i usług internetowych, 

 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Partnerzy: Urząd Miejski, Żniński Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Parafie, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

Termin: działania ciągłe 
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Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, 

środki źródeł zewnętrznych 

 

5. Rozwijanie  zintegrowanego  systemu wsparcia na rzecz osób starszych: 

 podjęcie działań zmierzających do powstania Dziennego Domu Pobytu dla 

osób starszych, 

 rozwój środowiskowych form opieki 

 przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego, 

 rozwijanie zorganizowanych form aktywności dla osób starszych celem 

wypełnienia czasu wolnego i przeciwdziałania izolacji społecznej. 

 aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, a także 

środowiska do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia , 

 wdrażanie metody Konferencji Grupy Rodzinnej 

Koordynacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Partnerzy: Urząd Miejski, PCPR, organizacje pozarządowe działające w obszarze 

pomocy społecznej 

Termin: działania ciągłe 

Źródła finansowania: budżet Gminy,  budżet MOPS, środki własne organizacji 

pozarządowych, środki źródeł zewnętrznych. 

 

 

VI.  MONITOROWANIE   I   OCENA   STRATEGII    

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym planem 

działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i 

innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej oraz wskazującym 

sposoby ich osiągnięcia.  Monitoring  i ewaluacja  zapisów strategicznych polegać 

będą na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków 

działań w przypadku istotnych zmian społecznych, które mogą pojawiać się poprzez 

zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych kwestii społecznych.  
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Monitorowaniem, wdrażaniem  strategii oraz jej oceną  zajmować się będzie 

Komisja Socjalno-Bytowa i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żninie. 

Istotnym elementem monitorowania  będzie wypracowanie technik zbierania 

informacji oraz badanie niżej wymienionych wskaźników odzwierciedlających 

efektywność prowadzonych działań. 

 

Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie bezrobociu 

 Liczba stworzonych nowych miejsc pracy aktywizujących bezrobotnych, w tym 

osoby niepełnosprawne, 

 Wysokość stopy bezrobocia w gminie, 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

 Liczba programów realizowanych przez PUP i MOPS na rzecz  osób 

bezrobotnych, 

 Liczba  bezrobotnych objętych poradnictwem PUP i  Klubu Integracji 

Społecznej, 

 Liczba bezrobotnych objętych szkoleniami zawodowymi 

 Liczba bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą 

 Liczba bezrobotnych  zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót 

publicznych., 

 Liczba osób korzystających z zatrudnienia w ramach prac społecznie 

użytecznych, 

 Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz bezrobotnych, 

 Liczba zawartych kontraktów socjalnych, w tym zrealizowanych, 

 

Cel strategiczny 2 . Przeciwdziałanie bezdomności 

 Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy w postaci schronienia, 

posiłku i innych form pomocy 
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 Liczba miejsc noclegowych dla osób bezdomnych 

 Liczba osób bezdomnych objętych indywidualnym programem wychodzenia z 

bezdomności 

 Liczba osób usamodzielnionych 

 Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 

 Liczba osób objętych pracą socjalną 

 Liczba utworzonych lokali socjalnych i mieszkań chronionych 

 

 

 

Cel strategiczny 3. Pomoc na rzecz rodzin z występującą bezradnością w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z uwzględnieniem przyczyn 

 Liczba i rodzaj udzielanych porad i prelekcji dla rodziców 

 Liczba programów edukacyjnych  dla uczniów dotyczących rodzin 

 Liczba młodzieży biorącej udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 Liczba uczniów korzystających z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 

wyrównawczych 

 Liczba imprez szkolnych i pozaszkolnych z udziałem dzieci i młodzieży 

 Liczba osób objętych pomocą materialną 

 Liczba dzieci objętych dożywianiem 

 Liczba dzieci  korzystających z wypoczynku letniego i zimowego 

 Liczba rodzin korzystających z metody KGR 

 Liczba programów realizowanych przez MOPS i inne podmioty na rzecz rodzin  

 Liczba zawartych kontraktów socjalnych , w tym zrealizowanych 

 Liczba inicjatyw realizowanych z organizacjami pozarządowymi na rzecz 
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rodzin 

 Liczba szkoleń , konferencji lub seminariów dotyczących podnoszenia 

kwalifikacji specjalistów realizujących programy na rzecz rodzin 

 Liczba realizowanych świadczeń medycznych w ramach programów 

zdrowotnych 

 Liczba programów opracowanych na rzecz zdrowia mieszkańców gminy Żnin 

 Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkoli  

 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych 

 Liczba rodzinnych domów dziecka 

 Liczba młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

 Zmiany w wyposażeniu bazy dydaktycznej  w placówkach oświatowych 

 Liczba uczniów i studentów, którym przyznano pomoc stypendialną 

 Liczba wydarzeń kulturalnych realizowanych w gminie 

 Liczba rodzin, które opuściły system pomocy społecznej 

 

Cel strategiczny 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 

 

 Liczba zawartych kontraktów socjalnych, w tym zrealizowanych 

 Liczba dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  korzystających z wypoczynku letniego i 

zimowego 

 Liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie odwykowe 

 Liczba zdarzeń kryminalnych na terenie gminy Żnin 

 Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych 

 Liczba działań profilaktycznych realizowanych przez Policję, Kuratorów 

 Liczba spisanych Niebieskich Kart 

 Liczba osób , którym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej 
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 Liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno-edukacyjnym 

 Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, seminariów mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji kadr socjalnych 

 Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, ognisk 

 Liczba dzieci korzystających z placówek opiekuńczo-wychowawczych i ognisk 

 Liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 Nowe inicjatywy poszerzania usług  dla osób uzależnionych i ofiar przemocy 

 Liczba wolontariuszy wspierających dzieci z rodzin patologicznych, 

dysfunkcyjnych 

 Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz osób wykluczonych społecznie  

 Liczba przedsięwzięć kulturalnych promujących profilaktykę uzależnień i 

przemocy w rodzinie. 

 Liczba osób uczestniczących w masowych imprezach kulturalnych 

 

Cel strategiczny 5. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych 

 

 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 

 Nowe inicjatywy poszerzenia usług dla osób z zaburzeniami  psychicznymi 

 Liczba placówek świadczących pomoc osobom starszym 

 Liczba wspieranych inicjatyw organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych 

 Liczba osób otrzymujących wsparcie w ramach programów PFRON i innych 

programów na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Liczba obiektów użyteczności  publicznej, w których zlikwidowane zostały 

bariery architektoniczne 

 Liczba wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne i starsze 
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Strategia  rozwiązywania problemów społecznych wymaga corocznej aktualizacji. 

Aktualizacja ta zostanie przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żninie z udziałem członków zespołu, którzy uczestniczyli w jej tworzeniu. Podstawą 

skutecznego wdrażania strategii jest system informacji o zjawiskach i procesach  

społeczno-gospodarczych zachodzących na terenie gminy. Inicjując działania mające 

na celu osiągnięcie wyznaczonych w strategii celów, należy systematycznie 

gromadzić informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych 

instrumentów. Realizacja ww. celów strategicznych  będzie wymagała m.in.: 

 włączenia do jej realizacji przedstawicieli jednostek organizacyjnych  gminy 

oraz partnerów społecznych 

 stworzenie systemu wymiany informacji  pomiędzy realizującymi ją 

podmiotami 

 monitorowanie realizacji programu, przez coroczną ocenę efektów 

podejmowanych działań i ewentualną modyfikację przyjętych wskaźników. 

Promocja strategii odbywać się będzie z udziałem mediów: lokalnej prasy, strony 

internetowej, BIP , plakatów , tablicy informacyjnej oraz przez organizowanie spotkań 

środowiska lokalnego.  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zostanie przyjęta w 

formie uchwały  Rady Miejskiej w Żninie. Zmiany w strategii inicjowane będą przez 

Burmistrza Żnina, Komisję Socjalno-Bytową i Zdrowia , pozostałe Komisje Rady 

Miejskiej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie jej wdrażania i realizacji. 

Wdrażane zmiany   będą  także podlegały uchwaleniu przez Radę Miejską w Żninie. 

 

VII.  FINANSOWANIE   STRATEGII 

Przewidywane źródło finansowania strategii to; 

- Środki własne samorządu z dochodów gminy 

- Środki z budżetu państwa  ( dotacje) 

- Środki  funduszy krajowych ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  

   Niepełnosprawnych, Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Mieszkaniowy) 

- Środki partnerów  przedsięwzięcia ( organizacje pozarządowe ) 



178 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻNIN NA LATA 2009 - 2015 

- Środki strukturalne  Unii Europejskiej 

Polska jako członek Unii Europejskiej może korzystać z możliwości wspierania  

lokalnych władz samorządowych na rzecz rozwoju społecznego w programach:  

 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Inicjatywa  INTERREG i EQUOL 

Decydujące znaczenie dla pełnego wykorzystania środków Unii Europejskiej 

będzie miał  potencjał absorpcyjny gminy czyli zdolność do uzupełnienia środków 

europejskich środkami własnymi oraz przygotowania, planowania i prowadzenia  

programów i projektów inwestycyjnych w wymiarze współpracy z UE. 
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