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Ocena zasobów pomocy społecznej 
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Liczba osób bezrobotnych, liczba d ugotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasi ku w 2019 r. 
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Wykres prezentuje liczb  osób bezrobotnych, liczb  bezrobotnych d ugotrwale oraz liczb  osób bezrobotnych z prawem do 
zasi ku, ogó em i w podziale na p e . Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.

7



Wska nik bezrobocia w ród beneficjentów pomocy spo ecznej. Wska nik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach 
korzystaj cych z pomocy spo ecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystaj cych z pomocy ogó em.
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r.
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r.
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Liczba osób korzystaj cych ze wiadcze  na podstawie wydanych decyzji.
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Liczba osób korzystaj cych z pomocy spo ecznej w podziale na wiek i p e  wg liczby wyp aconych wiadcze  w 2019 r.
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Wska nik deprywacji lokalnej
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystaj cych z pomocy spo ecznej
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Liczba kobiet korzystaj cych z pomocy spo ecznej.
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Liczba m czyzn korzystaj cych z pomocy spo ecznej.
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Liczba wiadcze  pieni nych i niepieni nych z pomocy spo ecznej w roku.
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Liczba osób korzystaj cych z wiadcze  pieni nych i niepieni nych

19



Liczba rodzin korzystaj cych z wiadcze  pieni nych i niepieni nych.
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Rodzaje wiadcze , z których korzystaj  poszczególne typy rodzin w 2019 roku. 
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Rodzaje wiadcze , z których korzystaj  poszczególne typy rodzin ze wzgl du na liczb  dzieci w 2019 roku.
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku.
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G ówne powody przyznania wiadcze  w roku.
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G ówne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych
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Liczba osób korzystaj cych ze us ug opieku czych.

26



Liczba osób korzystaj cych z specjalistycznych us ug opieku czych.
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Liczba osób korzystaj cych z us ug specjalistycznych opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Liczba rodzin korzystaj cych z poradnictwa specjalistycznego.
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Wska nik pracy socjalnej - wska nik obliczany jako stosunek liczby rodzin obj tych prac  socjaln  do rodzin osób, którym 
przyznano wiadczenie pomno ony przez 100%.
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Liczba rodzin korzystaj cych z interwencji kryzysowej.
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Kontrakt socjalny.
Wska nik obliczany jako udzia  osób obj tych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim obj tych.
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi obj tych.
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wiadczenia pieni ne z pomocy spo ecznej
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Podstawowe statystyki dla wiadcze  pieni nych
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin obj tych prac  asystenta rodziny.
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rednia liczba rodzin korzystaj cych ze wiadczenia wychowawczego.
Dane za rok 2019 dotycz  okresu od stycznia do czerwca.
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wiadczenie wychowawcze - kwota wiadcze .
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redniomiesi czna liczba rodzin korzystaj cych z zasi ków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystaj cych z jednorazowej 
zapomogi z tytu u urodzenia dziecka. 
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Kwot  zasi ków rodzinnych wraz z dodatkami ogó em wyp aconych w ci gu roku.
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Liczba wiadcze : wiadczenie piel gnacyjne, zasi ek piel gnacyjny, zasi ek piel gnacyjny dla niepe nosprawnego dziecka, dla 
osoby niepe nosprawnej w wieku powy ej 16 lat o ró nych stopniach niepe nosprawno ci, zasi ek pielegnacyjny dla osób, które 
uko czy y 75 lat, specjalny zasi ek opieku czy, zasi ek dla opiekuna.
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Kwota wiadcze : wiadczenie piel gnacyjne, zasi ek piel gnacyjny, zasi ek piel gnacyjny dla niepe nosprawnego dziecka, 
dla osoby niepe nosprawnej w wieku powy ej 16 lat o ró nych stopniach niepe nosprawno ci, zasi ek piel gnacyjny dla osób 
które uko czy y 75 lat, specjalny zasi ek opieku czy, zasi ek dla opiekuna.
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Liczba osób korzystaj cych ze wiadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
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Liczba rodzin korzystaj cych ze wiadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
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Kwota wiadcze  z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach. 
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wiadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko
Udzia  rodzin otrzymuj cych wiadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogó u rodzin otrzymuj cych
wiadczenie.

Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca.
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Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji spo ecznej o zasi gu lokalnym i o zasi gu ponadgminnym w podziale na 
instytucj  prowadz c w 2019 roku 
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji spo ecznej o zasi gu lokalnym i o zasi gu ponadgminnym w 
2019 roku.
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Nasycenie us ugami w DPS.
Wska nik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomno ony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DPS i liczby oczekuj cych.
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji spo ecznej o zasi gu lokalnym i o zasi gu ponadgminnym w 2019 
roku .
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej - osoby zatrudnione.
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej.
Wska nik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadaj cych specjalizacj  I lub II stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.
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Czy o rodek spe nia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 
pracownik socjalny na 50 rodzin korzystaj cych z pracy socjalnej i czy zatrudnia co 

najmniej 3 pracowników socjalnych.

63



64



65



66



67



68



Wska niki Ubóstwa i Wykluczenia Spo ecznego w podziale na:

1. WYMIAR FINANSOWY
 Wska nik 1: Dochód w gminie przypadaj cy na 1 mieszka ca.

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Finanse Publiczne > Dochody 
bud etów gmin i miast na prawach powiatu > Dochody na jednego mieszka ca
 Wska nik 2: Liczba osób, którym przyznano wiadczenie (pieni ne/niepieni ne) przypadaj ca na ka de

1000 mieszka ców gminy.
Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane ze sprawozdania MRPiPS-03 Dzia  3 w.1 k.1 ( wiadczenia przyznane w 
ramach zada  zleconych i zada  w asnych OGÓ EM (bez wzgl du na ich rodzaj, form , liczb  oraz ród o
finansowania) - Liczba osób, którym przyznano decyzj wiadczenie)
 Wska nik 3: Odsetek osób d ugotrwale korzystaj cych z pomocy %

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane:
- z systemów dziedzinowych Zabezpieczenia Spo ecznego - Liczba osób d ugotrwale korzystaj cych z pomocy 
spo ecznej w roku poprzedzaj cym badanie
- ze sprawozdania MRPiPS-03 Dzia  3 w.1 k.1 ( wiadczenia przyznane w ramach zada  zleconych i zada  w asnych
OGÓ EM (bez wzgl du na ich rodzaj, form , liczb  oraz ród o finansowania) - Liczba osób, którym przyznano 
decyzj wiadczenie)

2. WYMIAR WARUNKÓW YCIA
 Wska nik 1: Odsetek mieszka  wyposa onych w instalacje w %

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i 
komunalna > Zasoby mieszkaniowe > Mieszkania wyposa one w instalacje  w % ogó u mieszka
 Wska nik 2: Powierzchnia u ytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszka ca w gminie

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i 
komunalna> Zasoby mieszkaniowe > Zasoby mieszkaniowe - wska niki
 Wska nik 3: Odsetek mieszka  w zasobach gminnych, w których wyst puj  zaleg o ci w op atach

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i 
komunalna > Zasoby mieszkaniowe > Zaleg o ci w op atach za mieszkania w zasobach gminnych

3. WYMIAR SYTUACJI NA RYNKU PRACY
 Wska nik 1: Wska nik bezrobocia

Wska nik zosta  obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Rynek Pracy > Bezrobocie 
rejestrowane > Udzia  bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym wg p ci
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Warto  wska nika ubóstwa w wymiarze finansowym.
Wska nik finansowy pokazuje kondycj  finansow  gminy w odniesieniu do innych gmin w 
województwie.
Im wy sza warto  wska nika, tym sytuacja gminy jest korzystniejsza.
Ze wzgl du na skal  zjawiska na poszczególnych poziomach administracyjnych wska niki
zosta y ujednolicone w celu ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, e warto ci  bazow  jest zero" dla województwa, co pozwala porówna  wszystkie 
przedstawione poziomy administracyjne wzgl dem siebie.
W ramach obliczania wska nika ubóstwa standaryzacji poddano:
Wska nik 1: Dochód w gminie przypadaj cy na 1 mieszka ca
Wska nik 2: Liczba osób, którym przyznano wiadczenie (pieni ne/niepieni ne)
przypadaj ca na ka de 1000 mieszka ców gminy
Wska nik 3: Odsetek osób d ugotrwale korzystaj cych z pomocy %
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Warto  wska nika ubóstwa w wymiarze warunków ycia.
Wska nik warunków yciu pokazuje poziom jako ci ycia w 
gminie w odniesieniu do innych gmin w województwie.
Im wy sza warto  wska nika, tym sytuacja jest 
korzystniejsza i oznacza, e w gminie warunki ycia s  dobre 
dla wi kszo ci mieszka ców.
Dodatnia warto  "Wska nika w wymiarze warunków ycia"
oznacza, e w gminie pod wzgl dem jako ci ycia, pod 
wzgl dem lokalowym i wyposa enia lokali sytuacja jest lepsza
ni  w przeci tnej gminie w województwie.
Ze wzgl du na skal  zjawiska na poszczególnych poziomach 
administracyjnych wska niki zosta y ujednolicone w celu 
umo liwienia ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, e warto ci  bazow  jest zero" dla 
województwa, co pozwala porówna  wszystkie przedstawione
poziomy terytorialne wzgl dem siebie.
W ramach obliczenia wska nika ubóstwa standaryzacji 
poddano:
Wska nik 1: Odsetek mieszka  wyposa onych w instalacje
w %
Wska nik 2: Powierzchnia u ytkowa mieszkania w 
przeliczeniu na 1 mieszka ca w gminie
Wska nik 3:  Odsetek mieszka  w zasobach gminnych, w 
których wyst puj  zaleg o ci w op atach
Nast pnie wyznaczono redni  arytmetyczn  powy szych
trzech wska ników cz stkowych, a tym samym obliczono 
zagregowany wska nik.
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Warto  wska nika ubóstwa w wymiarze rynku pracy.
Zerowa warto  wska nika dla województwa jest warto ci
odniesienia i zosta a potraktowana jako przeci tna warto  w 
gminach danego województwa. 
Dodatnia warto  wska nika w wymiarze rynku pracy 
oznacza, e pod tym wzgl dem gmina jest w lepszej kondycji 
ni  przeci tna gmina w ca ym województwie. 
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Warto wska nika ubóstwa zosta a wyznaczona na podstawie wska ników zagregowanych z ca ego województwa.
Im wy sza warto  wska nika, tym sytuacja jest korzystniejsza dla regionu.
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