
Or.0440.1.2015                    Męcinka, 30.03.2015 r. 

Sprawozdanie z działalno ści Gminnego O środka Pomocy Społecznej w M ęcince za rok 2014. 

W roku 2014 z świadcze ń wynikaj ących z ustaw:  

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecz nej  /tj. z 2015, poz. 163/, 
- uchwały z dnia 10 grudnia 2013 roku  w sprawie us tanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie do Ŝywiania „ Pomoc 
państwa w zakresie do Ŝywiania   na lata 2014-2020  /M.P.  z 2013 r., poz. 221/, 
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mi eszkaniowych / Dz. U. z 
2013 r., poz. 996z poźn.  zm./, 
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyc zne /tj. Dz. U. Z 2012 r., poz. 
1059 z późn. zm./, 
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  /Dz. U. z 
2015 r.,  poz. 114/, 
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy płacie zasiłków dla opiekunów  
/Dz. U. Z 2014 r., poz. 567/, 
- ustawy z dnia 7 wrze śnia 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów  /Dz. U. z 2012 r., poz. 1228z późn. zm./, 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych  /tj. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; z późn. 
zm./, 
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantac h oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojenn ego  / Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1206/, 
- ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 roku o systemie o światy /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572; z późn. zm./, 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałan iu przemocy w rodzinie / Dz. 
U. Nr 180, poz. 1493; z późn. zm./, 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałan iu narkomanii / Dz. U. z 2012 
r., poz. 124z późn. zm./, 
- rozporz ądzenia z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowy ch warunków 
realizacji rz ądowego programu dla rodzin wielodzietnych  /Dz. U. Z 2014 r., poz. 
755/ - od 1 stycznia rozporz ądzenie zast ąpiła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Du Ŝej Rodziny  /Dz. U. Z 2014 r., poz. 1863/. 
- ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm/.  
 

 

 

 

 

 

 

 



a dystrybuowanych przez Gminny O środek Pomocy Społecznej skorzystało  
Tab. Nr 1 Zestawienie rzeczywistej liczby osób korz ystaj ących z usług Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w M ęcince.  
Lp. ustawa Ilość 

rodzin 
Ilość osób 

w 
rodzinach 

Kryterium 
dochodowe 

w zł  
1. o pomocy społecznej 212 555 456/542 

2. program wieloletni  
pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania 

 
 

61 

 
 

263 

 
 

684/813 

3. o dodatkach 
mieszkaniowych 

 
4 

 
20 

 
1055,56 

4. Prawo energetyczne 3 14 1055,56 

5. o świadczeniach 
rodzinnych 

 
263 

 
513 

 
574/664 

6. O ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów  

 
23 

 
65 

 
664 

7. o pomocy osobom 
uprawnionym do 
alimentów 

 
 

32 

 
 

104 

 
 

725 

8. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

456/542 

9. o kombatantach oraz 
niektórych osobach 
będących ofiarami 
represji wojennych i 
okresu powojennego 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1200 

10. O systemie oświaty   574/664 

11. O Karcie DuŜej 
Rodziny 

8 42 - 

 
Razem: 

 
624 

 
1594 

 
- 

*Liczba mieszka ńców gminy M ęcinka – 4973 osoby stan na 31.12.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. Nr 3. Typy rodzin obj ętych pomoc ą społeczn ą. 

LICZBA RODZIN 

w tym: 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 
NA WSI 

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH  

0 1 2 3 

RODZINY OGÓŁEM 
(wiersz 2+3+4+5+6+7) 

1 212 212 555 

o liczbie osób 

1 
2 83 83 83 

2 3 35 35 70 

3 4 23 23 69 

4 5 39 39 156 

5 6 20 20 100 

6 i więcej 7 12 12 77 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi 
ogółem (wiersz 
9+10+11+12+13+14+15
) 

8 105 105 420 

o liczbie dzieci 

1 
9 39 39 115 

2 10 44 44 182 

3 11 14 14 73 

4 12 7 7 40 

5 13 0 0 0 

6 14 1 1 10 

7 i więcej 15 0 0 0 

RODZINY NIEPEŁNE 
OGÓŁEM (wiersz 
17+18+19+20) 

16 20 20 51 

o liczbie dzieci 

1 
17 17 17 36 

2 18 7 7 24 

3 19 2 2 11 

4 i więcej 20 2 2 10 

RODZINY 
EMERYTÓW I 
RENCISTÓW 
OGÓŁEM (wiersz 
22+23+24+25) 

21 28 28 62 

o liczbie osób 

1 
22 9 9 9 

2 23 11 11 22 

3 24 3 3 9 

4 i więcej 25 5 5 22 



Wyk. Nr 1. Typy rodzin pobieraj ących zasiłki rodzinne w 2014 roku – zmienna ilo ść 
dzieci w rodzinie. 

 

 

 

Wyk. Nr 2. Typy rodzin pobieraj ących stypendia szkolne w 2014 roku – zmienna ilo ść 
dzieci w rodzinie. 

 

 

Wśród rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka 1/6 stanowią rodziny wielodzietne, a 1/2 
rodziny z jednym i dwójką dzieci – typowy model rodziny w Polsce. 



Wyk. Nr 3. Powody przyznania pomocy /ustawa o pomoc y społecznej w 2014 roku.  

 

 

Nadal dominującą w 2014 r. przyczyną ubiegania się o wsparcie z koszyka świadczeń pn 
sensu stricte pomoc społeczna, podobnie jak w poprzedzającym roku budŜetowym było 
ubóstwo. Drugą pod względem liczebności grupą stanowiły osoby bezrobotne. 

Tab. Nr 4. Liczba osób pobieraj ących świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
przykładzie miesi ąca grudnia  2014 r. – zmienna dochód.  

Wyszczególnienie  

Lp. 
 trzeci miesi ąc 

kwartału  

1. 
Liczba rodzin pobierająca świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

31 

1.1. - bez dochodu 6 

1.2. - od 0,01 do 100 zł 12 

1.3. - od 100,01 do 252 zł 1 

1.4. - od 252,01 do362,50 zł 3 

1.5. - od 362,51 do 504 zł 3 

1.6. - od 504 do 583 zł 1 

1.7. - od 583,01 do 725 zł 5 

Tab. Nr 5. Liczba osób pobieraj ących świadczenia rodzinne  na przykładzie  m-ca 
grudnia 2014 r. – zmienna dochód.  



Wyszczególnienie  

Lp. 

 z 1 
dzieckiem 

z 2 dzieci z 3 dzieci 
z 4 i wi ęcej 

dzieci  

1. 

Liczba rodzin  pobierających 
świadczenia rodzinne, z tego o 
dochodzie rodziny w przeliczeniu na 
osobę: 

59 83 24 12 

1.1. bez dochodu 12 2 1 0 

1.2. do 100 zł 17 24 7 2 

1.3. od  100,01 do 252 zł 13 30 7 5 

1.4. od 252,01 do 400 zł 13 13 7 4 

1.5. od 400,01 do 504 zł 3 4 1 0 

1.6. powyŜej 504 zł 1 0 1 1 

 

Po analizie materiałów wtórnych na podstawie, których opracowano powyŜsze dane moŜna 
zaobserwować, iŜ polityka społeczna państwa wykreowała jeden z podsystemów oparty na 
ustawie o pomocy społecznej, gdzie misją jest i była zasada subsydiarności, która tak 
naprawdę nie ma umocowania i stanowi tylko piękną nierealną ideę. Przez lata wytworzyła 
się grupa zuboŜałych osób, które funkcjonują na poziomie minimum egzystencji. 

Wydawałoby się, Ŝe polityka społeczna powinna zmierzać w kierunku wspierania rodzin w 
wychowywaniu dzieci, które poprzez wsparcie państwa mogłyby zapewnić nie tylko prostą 
zastępowalność pokoleń, ale przede wszystkim kreować poŜądany ład społeczny. Mimo, iŜ 
poŜądanym modelem są rodziny wielodzietne i takie winny być wspierane przez system 
polityki prorodzinnej to pomocą zostają objęte wyłącznie rodziny, które dochody mają na 
bardzo Niskiem poziomie.  

Z pomocy niefinansowej funkcjonującej pod nazwą praca socjalna skorzystało w 2014 roku 
25 rodzin. Czym jest praca socjalna? Jest pracą z klientem w świadczeniu na jego rzecz 
pomocy w formie: uzyskania świadczeń emerytalno rentowych, świadczeń mających 
charakter alimentacyjny, wszelkie działania interwencyjne , współpraca z podmiotami, 
organizacjami i jednostkami  na rzecz dobra klienta. Nadrzędnym, ustawowym  celem pracy 
socjalnej jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w strukturze segmentacyjnej społeczeństwa – dotyczy to przede wszystkim 
doprowadzenia poprzez systemy wsparcia do sytuacji, gdzie jednostka, bądź rodzina 
samodzielnie będzie „poruszała” się w systemie wartości i norm społecznie poŜądanych 
/samodzielne zaspakajanie swoich potrzeb/.  
Formy pracy socjalnej: 

- poradnictwo, 



- motywowanie do zmiany sytuacji rodzinnej osób zagroŜonych przemocą w rodzinie, 

- motywowanie do podjęcia działań osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków rodzin 
zmierzających zachowań abstynenckich / pomoc w pisaniu wniosków do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/, 

- współpraca i kontakt z pielęgniarką środowiskową, dzielnicowym, pedagogami szkół, 

- pomoc osobom chorym w formie przewiezienia do lekarza, szpitala, realizacja recept, 

- robienie niezbędnych zakupów osobom samotnym i chorym  /Ŝywności, środków higieny 
osobistej itp./, 

- przewoŜenie osób bezdomnych do schronisk i noclegowni, 

- odwiedziny osób starszych, 

- pomoc w wypełnianiu dokumentów i druków urzędowych, 

- zgłaszanie potrzeby wizyt lekarzowi rodzinnemu u osób potrzebujących tego rodzaju usługi, 

Praca socjalna w 2014 r. prowadzona była równieŜ w oparciu o kontrakty socjalne , które były 
zawarte w ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” POKL. Zawarto 6  
kontraktów, które miały na celu  podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji 
zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia. Kontrakty zrealizowano 100%, osiągnięto 
załoŜone wskaźniki i cele: 

- 6 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe przez co wzrosła ich zdolność do 
zatrudnienia, 

-  zostały zwiększone ich kompetencje psychospołeczne, niezbędne do do prawidłowego 
funkcjonowania w Ŝyciu społecznym i zawodowym, 

- osoby, z którymi podpisano kontrakty socjalne zapoznały się z metodami poszukiwania 
zatrudnienia i realiami rynku pracy. 

Efekty pracy socjalnej:  

- poprawa warunków mieszkaniowych osób, którym udzielono pomocy na remont 
mieszkania, 

- uzyskanie zgody na rozłoŜenie opłat mieszkaniowych na raty – w konsekwencji regulowanie 
wydatków mieszkaniowych, 

- prawidłowe gospodarowanie budŜetem domowym oraz prawidłowe prowadzenie 
gospodarstwa domowego, 

- uchronienie przed konsekwencjami złych warunków atmosferycznych mających wpływ na 
pogorszenie stanu zdrowia / zapewnienie pomocy w formie schroniska dla osób 
bezdomnych/, 

- wykonywanie prac społecznie uŜytecznych / kierowanie i typowanie do ich wykonywania/, 

- uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 



- systematyczne leczenie, profilaktyka, 

- uzyskanie niezbędnej opieki dla osób tego wymagających, 

- uzyskanie opieki świadczonej przez pielęgniarkę środowiskową, 

- domowe wizyty lekarza rodzinnego, 

- wypełnienie niebieskiej karty. 

Niepełnosprawno ść. 

Tab. Nr  6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE KORZYSTAJ ĄCE ZE ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH W 2014 roku – zmienna płe ć. 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kobiety Mężczyźni 

1. I grupa 5 4 

2. II grupa 3 3 

3. III grupa 0 0 

4. Całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji  0 0 

5. Całkowicie niezdolny do pracy 3 4 

6. Częściowo niezdolny do pracy 0 0 

7. Lekki stopień niepełnosprawności 0 0 

8. Umiarkowany stopień niepełnosprawności 7 14 

9. Znaczny stopień niepełnosprawności 35 18 

10. Dzieci do 16 roku życia 19 21 

11. Powyżej 75 roku życia 2 0 

Razem: 74 64 

 

Tab. Nr 7.  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE KORZYSTAJ ĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 
2014 roku – zmienna płe ć. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie Dzieci Mężczyźni Kobiety 



1. Lekki stopień niepełnosprawności 0 2 1 

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności 0 7 11 

3. Znaczny stopień niepełnosprawności 0 7 4 

4. Częściowo zdolny do pracy 0 3 2 

5. Całkowicie niezdolny do pracy 0 2 2 

6. niepełnosprawność 3 0 0 

                                                                 Razem: 3 21 20 

 

Obecny, stały wzrost osób niepełnosprawnych nie do końca podlegający kontroli państwa, 
wywołuje pozorne zainteresowanie zarówno ze strony władz, szczególnie rządowych, jak 
równieŜ ze strony organizacji non profit oraz badaczy zajmujących się najogólniej rozumianą 
problematyką niepełnosprawności. Owo zainteresowanie powinno, jak się wydaje mieć 
źródło w skali samego zjawiska, którego nie jesteśmy w stanie zbadać w tak zbudowanym i 
funkcjonującym modelu, chociaŜby z powodu orzekania o niepełnosprawności. W Polsce 
funkcjonują obecnie trzy instytucje orzekające w tej samej kwestii, ale dla róŜnych celów: 
Powiatowe Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności, orzecznicy działający przy 
Zakładach Ubezpieczeń Społecznych i Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a 
dawną, ale której orzeczenia zachowują waŜność to Komisja d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia. I 
tak przeciętny Kowalski moŜe posiadać cztery orzeczenia z czterech róŜnych instytucji i 
niekoniecznie o tym samym stopniu niepełnosprawności i z róŜnym ich określeniem. 
Nazewnictwo funkcjonuje w trzech nazwach własnych: niepełnosprawność w stopniach – 
lekki, umiarkowany i znaczny, u dzieci do 16 roku Ŝycia nie określa się stopnia 
niepełnosprawności, a orzeka się wyłącznie niepełnosprawność, zdolność do pracy – 
częściowa, niezdolny do pracy, niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji, grupy 
inwalidzkie – I, II i III. Oprócz powyŜszych pogrupowań, w niektórych ustawach osoby bez 
orzeczenia, a z uwagi na osiągnięcie określonego pułapu wieku traktowane są jako 
niepełnosprawne. I tak ustawa o pomocy społecznej wyznacza taką granicę dla kobiet, które 
skończyły 60 lat i dla męŜczyzn 65 – posiadają uprawnienia do otrzymania zasiłku stałego na 
równi z osobami, które posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności, a jego 
odpowiedniki, w ustawie o emeryturach i rentach z ubezpieczenia społecznego, to 75 lat dla 
kobiet i męŜczyzn, którzy obligatoryjnie otrzymują dodatek pielęgnacyjny do emerytury, a w 
ustawie o świadczeniach rodzinnych ta granica to teŜ 75 lat dla kobiet i męŜczyzn – wiek ten 
uprawnia do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, jeŜeli osoby nie są świadczeniobiorcami 
ZUS czy KRUS. 

Ten wywód pozwoli na zrozumienie pogrupowania danych dotyczących niepełnosprawności 
klientów ops, a zawartych w Tab. 6 i 7. 

Podstawowym celem niniejszego tekstu jest społeczno-demograficzna charakterystyka 
kategorii niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób na terenie 



gminy. W kategoriach osób niepełnosprawnych na terenie gminy znacznie przewaŜają osoby 
z niepełnosprawnością zaczynającą się od umiarkowanego do znacznego, z I i II grupą 
inwalidzką, jak równieŜ całkowitą niezdolnością do pracy i całkowitą niezdolnością do pracy i 
samodzielnej egzystencji. Liczną grupę stanowią kobiety jak i równieŜ dzieci. 

II. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o pomocy społecznej.  

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej 
w zakresie ustalonym w/w akcie normatywnym. Zadania te ustawodawca podzielił na: 
zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne o charakterze 
fakultatywnym,  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zadania o charakterze własnym, a realizowane w 2014  roku:  

a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

b/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

c/ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 

d/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

e/ przyznawanie i wypłacania zasiłków stałych, 

f/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

g/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności, 

h/ wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych całkowicie ubezwłasnowolnionych, 

 

 

Ad a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych  w 2014 r. – w okresie od I-XII 
2014 r. wydatkowano 360 415 zł.  

- zasiłków okresowym udzielono 133 osobom /liczba świadczeń – 983, liczba osób w 
rodzinach – 325/ na kwotę – 394 133 złotych w tym zpowodu: 

- bezrobocia – 123 – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia / liczba świadczeń 
– 918, liczba osób w rodzinach – 303/, 

-  długotrwałej choroby – 10 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia / liczba 
świadczeń – 45, liczba osób w rodzinach – 29/, 

- niepełnosprawności – 1 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia / liczba 
świadczeń – 4, liczba osób w rodzinach – 4/, 



 

Wyk. Nr  4 Zasiłki okresowe w 2014 r. – z podziałem  na miesi ące. 

 

 

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania posiadaj ą form ę dotacji celowej na 
dofinansowanie zada ń własnych i pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  

Ad b/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w  2014 r. – w okresie od I-XII 
2014 r. wydatkowano 60 221,03 zł. - pomocy udzielono na zakup: Ŝywności, odzieŜy, 
opału, dopłat do rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania, na zakup leków/ - 
najniŜszy zasiłek to 30 złotych, a najwyŜszy – 450 złotych. 

 

 

Wyk. Nr  5 Zasiłki celowe w 2014 r. – z podziałem n a miesi ące. 



 

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu gminy.  

Ad c/ udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku o raz niezb ędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym w 2014 r. – w okresie od I-XII 201 4 r. wydatkowano 13 710,97 zł.  

- schronienia udzielono 2 osobom na kwotę 16 427,81 złotych – opłacono pobyt w 
noclegowniach. 

- Schronisko dla Bezdomnych Arka w Dąbrowie Górniczej, 

- Schronisko dla Bezdomnych MęŜczyzn im. Św. Brata Alberta w Świdnicy. 

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu gminy.  

Ad d/ organizowanie i świadczenie usług opieku ńczych w miejscu zamieszkania w 
2014 r. 

Odpłatno ść za świadczone usługi opieku ńcze ponosz ą osoby korzystaj ące z tej formy 
pomocy uregulowanej w :  

- Uchwale Nr XXI/87/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu 
wydatków z te świadczenia – podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 
17 ust. 2 pkt 1, 1 art. 36 pkt 1 lit c, d i f, art. 43, art. 96 ust 2 i 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm/, 

- Uchwale Nr XXV/102/04 Rady Gminy M ęcinka z dnia 29 pa ździernika 2004 r. 
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie zasad przyznawania świadcze ń z pomocy społecznej 



oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia - podj ętej na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorz ądzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. 2 pkt 1, 1 art. 36 pkt 1 lit c, d i f, art. 43, art. 96 ust 2 i  
4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczn ej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó źn. zm/,  

- Uchwale Nr XXIII/140/08 rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu 
wydatków za te świadczenia- podjętej na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej /tj. z 2008 r. Dz. U. Nr  115, poz. 728/. 

Z usług opieku ńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 4 osoby. 

W 2014 roku po stronie dochodów zgromadzono 3 122,4 2 złotych. Dochody 
przekazane zostały do bud Ŝetu gminy.  

Ad e/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych w 2014 r.– w okresie od I-XII 2014 r. 
wydatkowano 115 406 zł. 

Wyk. Nr  6 Zasiłki stałe w 2014 r. – z podziałem na  miesi ące. 

 

 

Ogółem  zasiłków stałych w 2014 r. przyznanych było 26, w tym: 

- dla osób samotnie gospodarujących – 19, 

- dla osób w rodzinach – 7 



Środki finansowe na realizacj ę tego zadania posiadaj ą form ę dotacji celowej na 
dofinansowanie zada ń własnych i pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  

 

Ad f/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w 2014 r.– w 
okresie od I-XII 2014 r. wydatkowano 10 434 zł.  

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 26 osób, na kwotę 10 434 złotych.   

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania posiadaj ą form ę dotacji celowej na 
dofinansowanie zada ń własnych i pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  

 

Ad g/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponosz enie odpłatno ści w 2014 r.– w 
okresie od I-XII 2014 r. wydatkowano 151 057 zł. 

Wyk. Nr 7 Domy Pomocy Społecznej w 2014  r.  – ilo ść świadcze ń, wydatkowana kwota, 
ilość osób.  

 

 Liczba osób z terenu gminy przebywających w DPS – 7 osób 

Osoby te przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze – filia w Mierczycach i w Domu 
Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. 

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu gminy.  

 



Ad h/ wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie 
ubezwłasnowolnionych w 2014 r.– w okresie od I-XII 2014r. wydatkowano 10 920 zł. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie moŜe przekraczać 1/10 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z 
zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 
poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Pięciu opiekunom prawnym na podstawie postanowienia sądu  opiekuńczego przyznano 
wynagrodzenie za sprawowanie opieki.  

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu państwa –  
zadanie zlecone administracji rz ądowej.  

III. Realizacja zada ń wynikaj ących z uchwały o ustanowieniu wieloletniego program u 
wspierania finansowego gmin w zakresie do Ŝywiania „Pomoc pa ństwa w zakresie 
doŜywiania” – w okresie od I-XII 2014 r. wydatkowano 44 869 zł.  

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym w zakresie doŜywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom tego 
pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy 
poprzez ograniczanie zjawiska niedoŜywienia, upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia, 
poprawa poziomu Ŝycia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy 
Ŝywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieŜy. W ramach 
programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w 
zakresie doŜywiania – dzieciom do 7 roku Ŝycia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad 
gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej – w formie posiłku.  

 

 

 

 

Wyk. Nr 9 Udzielona pomoc w formie posiłków w ramac h programu w 2014 r.  –  z 
podziałem na szkoły do których ucz ęszczają dzieci z terenu gminy.  



 

 

W roku 2014 koszt realizacji programu – 44 839 złotych / wysokość dotacji – 26 899 złotych, 
udział środków własnych 17 970 złotych/. 

Liczba osób objętych pomocą w zakresie doŜywiania na koniec IV kwartału 2014 r. wynosiła 
104 rodziny. 

Liczba uczniów, albo dzieci korzystających  w ramach rocznego przygotowania 
przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którym wydano posiłek bez przeprowadzania 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz nie wydano decyzji administracyjnej w 2014 r.  – 
2 dzieci. KaŜdorazowo po otrzymaniu wykazu od dyrektorów szkół dotyczącej dostrzeŜenia 
potrzeby wsparcia tą pomocą, pracownicy socjalni analizują listę dzieci i jeŜeli znają daną 
rodzinę wychodzą z propozycją złoŜenia stosownego wniosku do ośrodka pomocy 
społecznej. Jednocześnie do pozostałych rodzin są wysyłane informacje o załoŜeniach 
programu, i jak taką pomoc moŜna uzyskać bez interwencji dyrektorów szkół.  

Informacja dotycząca bazy Ŝywieniowej, tj.  wykaz placówek realizujących posiłki w ramach 
programu: nazwa placówki, cena posiłku. 

- MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach – jeden posiłek - koszt 12 złotych, 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze – jeden posiłek- koszt 4,20 złotych, 

- Stowarzyszenie Cysterska Winnica– obiad –koszt 6,00 złotych, 

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wilkowie – zupa - koszt 2 złotych, 



- Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – obiad - koszt 2012 r. 4,20 złotych, 

- Zespół Szkół w Męcince – obiad - koszt 3,00 złotych, 

- Gimnazjum Nr 2 w Jaworze – jeden posiłek  - 3,60 złotych, 

- Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie – jeden posiłek - 7 złotych, 

- Szkoła w Lwówku Śląskim – jeden posiłek – 11,00 złotych 

IV. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o dodatkach mieszkaniowych - w okresie 
od I-XII 2014 r. wydatkowano 9 016,66 zł.  

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 
związanych z utrzymaniem mieszkania. Świadczenie to jest realizowane w ramach zadań 
własnych gminy. Do otrzymania dodatku kwalifikują się osoby i rodziny o niskich dochodach. 

Wyk. Nr 10 Dodatki mieszkaniowe w 2014 r.  –  kwota  świadcze ń, ilość świadcze ń. 

 

W 2014 roku wpłynęło 9 wniosków o tę formę pomocy, skorzystało narastająco 4 rodziny. 
Świadczenie to przyznawane jest na 6 miesięcy. 

Środki finansowe na realizacj ę tego zadania w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu gminy.  

V. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy Prawo energetyczne – w okresie od I –  XII 
2014 r. wydatkowano 198,59 zł. 

KRYTERIA UPRAWNIAJ ĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (prawo energetyczne t. j. Dz. U. z 
2012 r. poz 1059 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianami 



ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) – 
odbiorcy wraŜliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny- 
art. 5 c ust. 1 

Odbiorca wra Ŝliwy energii elektrycznej to, osoba:  

• której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

• która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie uprawnionego jest podstawową do 
przyznania dodatku energetycznego. 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO  

Zgodnie z art. 5 c ust 2 ustawy prawo energetyczne dodatek energetyczny wynosi rocznie nie 
więcej niŜ 30% iloczynu limitu zuŜycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii 
elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d. 

Wysoko ść limitu wynosi:  

• 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 
osobę samotną, 

• 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 
do 4 osób, 

• 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 
co najmniej 5 osób. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30 kwietnia kaŜdego roku, w 
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc po uwagę środki 
przewidziane na ten cel w ustawie budŜetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 
1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, na podstawie art. 5 c ust.4 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 
kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 poz. 291) dla gospodarstwa domowego: 

- prowadzącego przez osobę samotną – 11,36 zł, 

- składającego się od 2 do 4 osób – 15,77 zł, 

- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. 



Wyk. Nr 10 Dodatki energetyczne w 2014 r.  –  kwota  świadcze ń, ilość świadcze ń. 

 

 

W roku 2014 wpłynęło 10 wniosków o tę formę pomocy.  

VI. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o świadczeniach rodzinnych - w okresie od 
I-XII 2014 r. wydatkowano 919 218 zł.  

Od 01 maja 2004 roku funkcjonuje w Polsce jednolity system świadczeń rodzinnych 
wprowadzony ustawą o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne mają charakter 
obligatoryjny, udzielane są na roczne okresy zasiłkowe na podstawie wniosku osoby 
zainteresowanej. Okres zasiłkowy trwa od 01 września do 31 sierpnia następnego roku 
kalendarzowego. Katalog świadczeń rodzinnych jest szeroki, a prawo do poszczególnych 
świadczeń uzaleŜnione jest od spełnienia przez osobę ubiegającą się i jej rodzinę 
określonych w ustawie warunków. Jest to system bezzwrotnych świadczeń pienięŜnych 
finansowanych ze środków budŜetu państwa, przeznaczonych dla rodzin o niskich 
dochodach. 

 

Tab. Nr 8.  Świadczenia rodzinne wypłacone w 2014 roku – zmienna  rodzaj 
świadczenia. 

Świadczenia rodzinne Ilość 
świadcze ń 

Kwota  

Zasiłki rodzinne 4210 422 004 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 11 11 000 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

63 24 507 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

171 29 070 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 13 780 



rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŜej 5 roku 
Ŝycia 

107 8 560 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 275 27 500 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie 
wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się szkoła 

18 1 620 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie 
wydatków z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

600 30 000 

Zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności 1124 171 972 

Zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku Ŝycia 24 3 672 

Świadczenia pielęgnacyjne 132 87 253 

Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 716 57 280 

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 34 34 000 

Razem: 7 498 919 218 

 

Świadczenia rodzinne – w 2014 – wypłacono narastająco 7 498 świadczeń. 

Ze świadczeniem piel ęgnacyjnym integraln ą całość tworz ą składki na ubezpieczenie 
społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w cało ści dotowane s ą z 
bud Ŝetu państwa.  

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – ilość świadczeń 46 – środki na realizację tego 
zadania 
wyniosły – 3 118 zł. 
- składki na ubezpieczenia społeczne – ilość świadczeń 95– środki na realizację tego 
zadania 
wyniosły – 19 213 zł. 

Środki finansowe na realizacj ę powy Ŝszych zada ń, które maj ą charakter zleconych z 
zakresu administracji rz ądowej w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  

VII. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy  o ustaleniu wypłacie zasiłków dla 
opiekunów – w okresie I-XII 2014 r. wydatkowano kwo tę 89 821, 50 zł. – łącznie z 
naleŜnymi odsetkami.  
 
Dnia 15 maja 2014 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz. U. z 2014 r., poz. 567/, która określa warunki 
nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, które utraciły prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy 
prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Z powyŜszej formy 
pomocy skorzystało 11 rodzin – 174 świadczenia. 
 
Środki finansowe na realizacj ę powy Ŝszego zadania, które ma charakter zleconego z 
zakresu administracji rz ądowej w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  



VIII. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do  
alimentów - /w okresie I-XII 2014 r. wydatkowano – 167 642 zł/.  
Od 1 października 2008 roku ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów reaktywowano fundusz alimentacyjny, wcześniej realizowany 
przez ZUS. Cel to dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom. Konstytucyjna zasada 
pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które 
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują naleŜnego im 
wsparcia od osób naleŜących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. 
W akcie tym ustawodawca nałoŜył na realizatorów, kolejne zadanie pn. działania wobec 
dłuŜników alimentacyjnych.  
Wyk. Nr 12. Świadczenia alimentacyjne w 2014 r. – kwota świadcze ń, ilość świadcze ń. 

 

 

Środki finansowe na realizacj ę powy Ŝszych zada ń, które maj ą charakter zleconych z 
zakresu administracji rz ądowej w cało ści pochodz ą z bud Ŝetu państwa.  

 

Tab. Nr 9 Kwoty zwrócone w 2014 r. – podziałem na z wracaj ących. 

Lp. Miesi ąc DłuŜnicy Komornik Razem 

1. stycze ń 0 2536,37 2536,37 

2. luty 205,46 4405,99 4611,45 

3. marzec 0 2044,34 2044,34 

4.  kwiecie ń 203,66 3124,06 3327,72 

5. maj 205,32 953,70 1159,02 

6. czerwiec 201,59 1696,14 1897,73 

7. lipiec 202,80 1547,13 1749,93 

8. sierpie ń 204,92 3620,99 3825,91 



9. wrzesie ń 308,55 4771,32 5079,87 

10. październik 206,50 2300,87 2507,37 

11. listopad 205,81 3977,96 4183,77 

12. grudzie ń 205,98 1823,46 2029,44 

Razem  2150,59 32802,33 34952,92 

 

PowyŜsze kwoty zostały przekazane na dochody budŜetu gminy z podziałem 60% budŜet 
państwa, 20% budŜet gminy wierzyciela, 20% budŜet gminy dłuŜnika alimentacyjnego lub 
40% budŜet gminy jeŜeli jest to jednocześnie gmina wierzyciela i dłuŜnika alimentacyjnego. 
 

Tab. Nr 10 Czynno ści wobec dłu Ŝników alimentacyjnych w 2014 r. 
 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ilość wszczętych 

postępowań 
1 1 2 0 1 2 0 0 3 29 6 1 

Ilość wniosków do starosty 

o zatrzymanie prawa jazdy 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Ilość wysłanych tytułów 

wykonawczych do 

Naczelnika Urzędu 

Skarbowego 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Ilość upomnień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 

Wnioski do Prokuratury o 

ściganie z art. 209 § 1 KK 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wezwania na 

przeprowadzenie 

wywiadów 

3 0 1 0 4 1 1 0 0 12 9 1 

Zobowiązania do 

zarejestrowania się w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy 

1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 

 
W 2014 r. przeprowadzono 22 wywiady środowiskowe z dłuŜnikami alimentacyjnymi i 
odebrano 22 oświadczeń majątkowych.  
 
IX. Realizacja zada ń przeniesionych z ustawy o post ępowaniu wobec dłu Ŝników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej . 
 
Ustawa obowiązywała do 30 września 2008 r., ale zadania dotyczące ściągania zadłuŜeń 
zostały pomieszczone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. I tak w 2014 
r. kwota zwrócona na rzecz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosła 0 zł.  
 

X. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
 
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, 
jest decyzją wydana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję 
wydaje się po przedłoŜeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających: 
posiadanie obywatelstwa polskiego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, stwierdzeniu spełnienia kryterium 
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 
stwierdzaniu braku okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia złoŜenia 



wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia 
świadczenia.  
W roku 2014  wydano 2 decyzje w przedmiotowej spraw ie. 
 

XI. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobac h 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojenne go . 
 
Na mocy powyŜszego aktu, kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w 
trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych – moŜe 
być przyznana doraźna, bądź okresowa pomoc pienięŜna. Pomoc ta jest zadaniem zleconym 
gminie, a przyznawana i udzielana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, w 
sytuacjach szczególnie uzasadnionych takiej pomocy udziela Kierownik Urzędu d/s 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Pismem z dnia 15 lutego 2014 r. wzorem lat ubiegłych Dyrektor Departamentu Stowarzyszeń 
i Spraw Socjalnych  Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie  
poinformował, iŜ w roku 2014 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania 
gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pienięŜnej dla kombatantów i innych osób 
uprawnionych, realizowanych przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z 
art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Pismo jednocześnie wskazywało 
moŜliwość skorzystania z pomocy przez w/w kierując wnioski bezpośrednio do Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

W związku z powyŜszym  na podstawie listy kombatantów z terenu gminy, zostały 
przygotowane i rozesłane pisma informujące o moŜliwości skorzystania z pomocy i jej 
warunkach, do którego został załączony wniosek.  

Skutkiem tych działań, było dostarczenie do ośrodka 17 wypełnionych /wraz z załączonym 
kompletem dokumentów/ wniosków. Na podstawie wniosków i wizyt w środowisku 
pracowników socjalnych zostały sporządzone opinie i przesłane ze względu na właściwość 
do Urzędu Do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych. 

XII. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o systemie o światy . 

Prawo do pomocy materialnej posiadaj ą: 

1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieŜy i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych 
– do czasu ukończenia kształcenia nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia,  

2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom i 
młodzieŜy upośledzonym w stopniu głębokim, a takŜe dzieciom i młodzieŜy 
upośledzonym umysłowo ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami realizację 
odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki,  

3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieŜy i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  



4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do 
ukończenia 24 roku Ŝycia.  

5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socja lnym s ą: 

- stypendium szkolne  

- zasiłek szkolny  

Stypendium szkolne mo Ŝe otrzyma ć: uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Miesi ęczna wysoko ść dochodu netto na osob ę w rodzinie  ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być większa niŜ 456 zł/ osobę w rodzinie art. 8 
ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:  

1. rodziców  

2. pełnoletniego ucznia  

3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
obcych, kolegium pracowników słuŜb społecznych lub publicznych i niepublicznych 
ośrodków umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo w stopniu 
głębokim w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, organizowanych zgodnie z 
odrębnymi przepisami, a takŜe dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi realizującymi odpowiednio obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

Stypendium szkolne mo Ŝe być udzielone uczniom w formie:  

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach 
edukacyjnych lub wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą,  

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 
podręczników,  

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania,  

4. świadczenia pienięŜnego, jeŜeli organ przyznający stypendium uzna, Ŝe udzielenie 
stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 nie jest celowe.  

 



W 2014 r wpłyn ęło 46 wniosków na 87 dzieci z czego 46 wniosków roz patrzono 
pozytywnie  – koszt realizacji zadania – 107 038,80  zł. 
 
Środki finansowe na realizacj ę  stypendiów  pochodz ą z bud Ŝetu państwa 80% -  
85 631,04 zł i 20% - 21 407,76 zł z bud Ŝetu gminy.  

XIII. Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o przemocy w rodzinie . 
 

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Męcince został powołany Uchwałą Nr 
XI/64/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

W skład Zespołu wchodz ą przedstawiciele:  

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince, 

- Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, 

- Sądu Rejonowego w Złotoryi,  

- Gminnej Przychodni Zdrowia w Piotrowicach, 

- Zespołu Szkół w Męcince,  

-  Szkoły Podstawowej  w Piotrowicach,  

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Męcince, 

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Górzec”.  

Celem głównym w/w programu jest niwelowanie przemocy w rodzinie poprzez edukację i 
profilaktykę, który osiągnąć moŜna  w szczególności poprzez: 

 

• podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie i moŜliwości uzyskania pomocy, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach i organizacjach podejmujących działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• podnoszenie kwalifikacji słuŜb społecznych i instytucji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy; 

• określenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy; 

• prowadzenie zintegrowanych działań. 



Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań  
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                     
w szczególności przez: 

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  
2. Podejmowanie działań w środowisku zagroŜonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moŜliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym;  
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 
Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład 
grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a 
takŜe kuratorzy sądowi. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w 
oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, którą określa Rozporządzenie Rady Ministrów      z 
dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). 

Wszczęcie procedury „Niebieskie karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska 
Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności słuŜbowych lub 
zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku 
zgłoszenia  dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy 
w rodzinie.  

Procedura „Niebieskie karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z 
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  

 

 W okresie sprawozdawczym do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Męcince  
wpłynęło 10  formularzy dotyczących wszczęcia procedury  „Niebieskie Karty” oraz jeden 
formularz sporządzony po przeprowadzonej interwencji policyjnej celem dołączenia do 
prowadzonych juŜ w tej samej sprawie czynności. Policja w 9 przypadkach była  organem 
wszczynającym procedurę Niebieskiej Karty, natomiast pracownik socjalny  w 1 przypadku. 
Procedury dotyczyły osób dorosłych, dzieci w rodzinie  oraz osób naduŜywających alkoholu. 
W roku 2014 r. odbyło się 34 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego - w tym 18 
posiedzeń dotyczyło analizy indywidualnych planów pomocy ustalonych przez członków grup 
roboczych w rodzinach objętych juŜ procedurą „Niebieskie Karty”. Powołano 10 grup 
roboczych. Podczas 16 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 10 
rodzin. Na spotkanie z członkami grupy roboczej wstawiło się 6 osób, co do których istnieje 



podejrzenie, ze są ofiarami przemocy w rodzinie. Natomiast osób, co do których istnieje 
podejrzenie, Ŝe są sprawcami przemocy w rodzinie wstawiło się równieŜ 6 osób.  Zadaniem 
grup roboczych było opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin,  dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec tych rodzin,  oraz efektów tych działań. Wspólna wymiana 
doświadczeń i spostrzeŜeń pozwoliła podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni 
sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie 
usprawniły pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu.  

 

Ponadto członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  w 2014 r. w 5 przypadkach podjęli 
decyzję o zamknięciu prowadzenia procedury Niebieskie Karty ( w 1 przypadku procedura 
wszczęta była  w 2013 r.).   

 

Do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze skierowano 4  sprawców przemocy, z 
których dwóch podjęło  terapię z terapeutą, co potwierdzili stosownymi zaświadczeniami. 

 

 W 2 przypadkach członkowie grupy roboczej złoŜyli wniosek do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Męcince o podjęcie stosownych działań 
zmierzających do skierowania na leczenie dla osób wobec, których istnieje podejrzenie, Ŝe 
jest sprawcą przemocy w rodzinie. Ponadto  skierowano 1 osobę  do terapeuty ds. 
uzaleŜnień, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 

 

Podczas spotkań grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego zarówno jak osoby, co  do 
których istnieje podejrzenie, Ŝe są ofiarami przemocy w rodzinie jak i osoby, co do których 
istnieje podejrzenie, Ŝe są sprawcami przemocy w rodzinie  - otrzymały wykaz instytucji z 
terenu województwa dolnośląskiego, które świadczą pomoc w zakresie przemocy w rodzinie, 
poświadczając stosownym podpisem. 

 

KaŜde spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzało do udzielania pomocy osobom 
doświadczającym przemocy i ich najbliŜszemu otoczeniu. Omawiano problemy zjawiska 
przemocy w rodzinie, powoływano grupy robocze, omawiano działania tych grup. 

  Zgodnie z  uchwałą Nr XI/61/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2011r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 podmioty, z którymi zostało zawarte 
Porozumienie zobligowane są do monitorowania skali zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie gminy.   



 

XIV.  Realizacja zada ń wynikaj ących z  rozporz ądzenia w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rz ądowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
 
Karta DuŜej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezaleŜnie od 
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie kaŜdemu członkowi rodziny. Rodzice korzystają z 
Karty doŜywotnio, dzieci do 18 roku Ŝycia, lub do ukończenia nauki w  szkole, ale nie dłuŜej 
niŜ do ukończenia 25 roku Ŝycia. 
Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności po ukończeniu odpowiednio 18 i 25 roku Ŝycia otrzymują Kartę na okres 
waŜności orzeczenia. 
Karta oferuje system zniŜek oraz wszelkich uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z 
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. 
Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej. W 2014 r. wydano 42 Karty 
dla 8 rodzin. 
 
XV. ustawy  o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 
Działalno ść Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w 2014r.  
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie napojów 
alkoholowych, komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń pod względem zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaŜy a następnie wójt wydaje zezwolenie, 

- rozpatrywanie wniosków Policji i osób fizycznych o skierowanie na leczenie, 

- weryfikacja ofert organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy 
/problem alkoholowy w rodzinie, organizacja prozdrowotnego stylu Ŝycia/, 

- kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

- opiniowanie gppirpa i narkomanii a takŜe sprawozdanie z jego wykonania 

Koszt wynagrodzeń 7 członków GKRPA w 2014r.- 10886,40zł 

Ilość posiedzeń- 13 

Liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
2014r.: 

- jednorazowe 11, 

- do 4,5% zawartości alkoholu 13, 

- pow.4,5% do 18% zawartości alkoholu 10, 

- pow. 18%  zawartości alkoholu 9. 

Ilość wniosków złoŜonych do GKRPA w Męcince o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego w tym: 

- od rodzin  4, 

- od Policji 5, 



- gops 1. 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu- 2 

- ilość osób zobowiązanych do leczenia przez Sąd- 2 

- ilość spraw w toku- 0 

- środki pienięŜne wydatkowane na biegłych i na wnioski-  786,68zł. 

Punkt Konsultacyjny - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego- wynagrodzenie terapeuty 
9.000zł. 
Punkt Konsultacyjny był czynny w kaŜdy wtorek  w godz. od 15.00 do 17.00 

Zakres działalności: 

- przyjmowanie osób uzaleŜnionych i współ uzaleŜnionych i ofiar przemocy w rodzinie, 

- poradnictwo prawne w zakresie osób uzaleŜnionych, 

- pomoc psychologiczna i terapeutyczna 

- udzielanie wskazówek osobom z najbliŜszego otoczenia w zakresie właściwego 
postępowania  

Profilaktyka podczas wakacji - dotacja przeznaczona na realizację profilaktyki w trakcie 
wakacji- środki z gppirpa wynosiła- 10485,00zł. 
W roku 2014 organizatorem kolonii był GOPS w Męcince- zadanie zlecono firmie LUTUR. W 
kolonii brało udział  15 dzieci, mieszkających na terenie Gminy Męcinka, a takŜe 1 dziecko z 
Domu Dziecka w Wilkowie,; dziecko pochodzi z terenu naszej gminy. W trakcie kolonii 
realizowany był program psychoterapeutyczny dotyczący profilaktyki uzaleŜnień i promocji 
zdrowia/ zachowania prozdrowotne/ 

Pozalekcyjne zaj ęcia sportowe - zajęcia piłki siatkowej i piłki noŜnej. 
Koszt realizacji zajęć-     wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia   10 100,00zł. 
 
Zajęcia profilaktyczne na terenie gminy M ęcinka  w 2014r.: 
- program profilaktyczny realizowany przez Punkt Przedszkolny w Piotrowicach, Punkt 
Przedszkolny w Pomocnem, ZS w Męcince, SP w Piotrowicach,  w miesiącu grudniu 2014r./ 
zakup paczek Mikołajkowych/,koszt 6710,12zł. 

- dofinansowanie do zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją zabawy 
karnawałowej dla dzieci i młodzieŜy przez Stowarzyszenie Patria Nostra promującej 
kształtowanie zdrowego stylu Ŝycia/ koszt 300zł. 

- wsparcie finansowe działań na rzecz profilaktyki alkoholowej podczas zabawy choinkowej 
organizowanej przez Radę Sołecką w Męcince/ koszt 2 548,07zł., 

- dofinansowanie do zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych organizowanych przez ZS 
w Męcince/ koszt 447,40zł., 

- zakup kredek, pisaków, bloków rysunkowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach 
plastycznych w trakcie Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej w Słupie pod hasłem,, Ŝyjemy 
zdrowo i na sportowo”/ koszt 179,51zł. 



- zakup nagród na konkursy organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Męcince w 
ramach pikniku edukacyjnego dla dzieci/ koszt 317,61zł.,  

- zakup naklejek o tematyce profilaktycznej/ koszt  98,40zł. 

Profilaktyka w Miejskiej Izbie Wytrze źwień w Legnicy 
W 2014r. została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem MIW w Legnicy , a Wójtem Gminy 
Męcinka na prowadzenie zadań profilaktycznych z osobami z terenu gminy zatrzymanymi w 
MIW.  

Koszt   2000zł. 

Z terenu Gminy Męcinka w 2014r. przyjęto 37 osób, w tym 5 kobiet, z którymi zgodnie z 
Porozumieniem przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i informowano o 
szkodliwości naduŜywania alkoholu ze sprawcami przemocy domowej. 

Zakup broszur, ulotek, naklejek dot. problematyki u zaleŜnień 
   Koszt 935,00zł. 

Remont pomieszczenia słu Ŝącego do pracy GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego 
   Koszt remontu 4377,20zł. 

   Zakup mebli – 3800,00zł.    

 
XVI. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program u Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.). 
 
W okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. został zrealizowany projekt systemowy pn 
„Czas na zmiany”. Wartość projektu wynosiła 85 690 zł. Wsparciem zostało objętych 6 osób 
/4 kobiety i 2 męŜczyzn/, nie posiadających zatrudnienia, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. 
 
Uczestnicy projektu objęci byli trzema instrumentami aktywnej integracji: 
- aktywizacją społeczną w ramach, której przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne, 
- zawodową, które dotyczyły nauki aktywnego poszukiwania zatrudnienia, 
- edukacyjny – udział w szkoleniach zawodowych – przedstawiciel handlowy z prawem jazdy 
kat. B, 
Koszt realizacji zadania: 
- środki Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Sp ołecznego – 72 836,50 zł, 
- udział środków własnych –  12 853,50 zł. 
 
Męcinka, marzec 2015 r.  

 


