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I.

Zadania, struktura organizacyjna i kadra Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Zadania i ramy prawne.
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Pełczyce od
1990 roku zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Działalność Ośrodka finansowana jest:





ze środków budżetu gminy,
ze środków budżetu państwa
ze środków pozabudżetowych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
Poza realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje także inne zadania w tym:
 2001r. dodatki mieszkaniowe,
 2004r. świadczenia rodzinne,
 2005r. do 2008r. zaliczki alimentacyjne i postępowanie wobec dłużników
alimentacyjnych,
 2006r. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 2006r. zadania gminy wynikające z Porozumienia w sprawie sposobu
organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie, a Urzędem
Miejskim w Pełczycach.

2008r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postepowanie wobec
dłużników alimentacyjnych.
Ramy prawne określające funkcjonowanie i zadania Ośrodka reguluje wiele aktów
prawnych, w tym m. in.:
 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 163),
 ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2013 poz. 114),
 ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732
z póżń. zmianami),
 ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228 ze zmianami),
 ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71,
poz. 734 z późń. zm.),
 ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70,
poz. 473 z późń zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210, poz. 2135
z późń. zm.),
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późń. zm.),
ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r.
Nr 42, poz. 371 z późń. zm.),
ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259
z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji tj. (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późń.zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
poz. 885),
ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późń.zm.),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r.
Nr 43, poz. 225 z późń.zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późń.zm.),
ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650
z późń.zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zmianami.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493),
ustawa z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993r.
Nr 17, poz. 78 z późń.zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r.
Nr 133, poz. 883 z późń.am.),
ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
(Dz. U. z 2003r. Nr 50, poz. 424 z późn, zm.)
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.).
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.).
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).\
ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
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2. Struktura organizacyjna i kadra.
Zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w 2014r.
realizowane były przez pracowników posiadających wymagane wykształcenie na
zajmowanym stanowisku pracy.
Stan zatrudnienia i wykształcenia w poszczególnych działach i na samodzielnych
stanowiskach obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 1-struktura organizacyjna MGOPS
Dział

Liczba
osób
zatrudn
ionych
1
Kierownik
Dział finansowo 2
księgowy
Dział
pomocy 5
środowiskowej
Sekcja świadczeń 1
Dział
usług 2
opiekuńczych
Dział świadczeń 2
rodzinnych
Dział dodatków 1
mieszkaniowych
2
KIS I KIR
Asystent rodziny 1
Razem
17

1
2

Wykształcenie
Wyższe Wyższe Policealna średnie podstawo
mgr
licencjat szkoła
we
służb społ.
x
x
1
x
x
2
x
x
x
x

5

2

x

4

x

x

3

1
2

x
x

x
x

1
x

x
x

x
2

1
x

2

1

x

x

1

x

x

1

x

x

x

1

x

x

1
1
16

1
1
7

1
x
1

x
x
6

x
x
2

x
x
2

x
x
5

Liczba
etatów

Specjaliza
cja
1
x

Pracownicy korzystają z doskonalenia zawodowego uczestnicząc w szkoleniach,
warsztatach i konferencjach.
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I.

Pomoc społeczna.
1. Formy pomocy społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania
oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w/w
okoliczności bez uwzględniania ubóstwa.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód netto nie
przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
Nie dotyczy osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samodzielnie
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od ich
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Świadczeniami pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny celowy, zasiłek
i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
2) świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowy, składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo
specjalistyczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
i ośrodku wsparcia.
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2.

Wywiady środowiskowe

Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni w celu ustalenia
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się
i korzystających z pomocy społecznej, w tym również na potrzeby jednostki organizacyjnej
z terenu innej gminy.
Wywiady środowiskowe mogą być przeprowadzane także w sytuacji, gdy inne przepisy tak
stanowią.
W 2014 roku pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 820 wywiadów, w tym:
1) w sprawie udzielenia pomocy społecznej
- 785
2) w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna - 35
Ilość wydanych decyzji w formie udzielenia pomocy pieniężnej w 2014 roku - 1472
3.

Kontrakty socjalne.

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zawierane są kontrakty socjalne.
Pracownicy socjalni sporządzili w 2014r 46 kontraktów socjalnych z osobami:
1)
bezrobotnymi
36
2)
uzależnionymi
6
3)
z osobą bezdomną 2
4)
z osoba niepełnosprawną - 2
Kontrakt socjalny jest narzędziem stosowanym w pracy socjalnej. Pracownicy socjalni
w oparciu o wywiad środowiskowy dokonują diagnozy sytuacji osób/rodzin, planując pomoc
finansową i pracę socjalną.
Praca socjalna rozumiana jest jako systemowe podejście do rodziny, co powoduje,
że dysfunkcje mające w niej miejsce nie mogą być traktowane jako izolowane zjawiska.
Pracownicy socjalni w 2014 roku objęli pracą socjalną 38 rodzin, proponując różnego rodzaju
pomoc finansową, usługi i poradnictwo, w zależności od problemów występujących w
rodzinach.

4. Pomoc osobom bezdomnym.
Opłacono pobyt w Domu Schronienia dla Matek z Dziećmi w Poczerninie gmina Stargard
Szczeciński dla matki z dwójką dzieci oraz w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie dla
mężczyzny na ogólną kwotę w wysokości 17.627,00 zł.
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5. Przemoc w rodzinie.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
udostępniono mieszkańcom Gminy materiały informacyjne dotyczące zjawiska przemocy
w rodzinie (ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej). Prowadzono poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy
i wspierania rodzin w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Organizowane były grupy wsparcia, warsztaty i spotkania psychospołeczne dotyczące między
innymi radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, kształtowanie postaw asertywnych
i doskonalenia umiejętności skutecznego porozumiewania się.

W ramach współpracy z Klubem Integracji Rodzin organizowane są rodzinne spotkania
integracyjne, których celem jest rozwijanie i wzmacnianie umiejętności rodzicielskich oraz
więzi emocjonalnych. Świadczone są także indywidualne porady i wsparcie psychologa.

W 2014roku zarejestrowano 26 Niebieskich Kart , dotyczących 25 rodzin w tym 13 na wsi.
Zespół przyjął 16 Niebieskich Kart, wykonanych u 16 rodzin, natomiast 9 Niebieskich Kart
dotyczących 9 rodzin nie przyjął do realizacji z powodu braku zasadności podejmowania
działań, jednocześnie przekazując sprawę pracownikowi socjalnemu. W celu omówienia
sytuacji i wymiany informacji niezbędnych do opracowania planu działań w wymienionych
16 rodzinach Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 17 razy, każde spotkanie dokumentując
protokołem i listą obecności. Natomiast z 2013 roku w trakcie działań na 2014 rok było
prowadzonych 14 Niebieskich Kart. Łącznie więc w 2014 roku 30 rodzin było objętych
pomocą ze strony

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej :
- praca socjalna, - 30 rodzin,
- udzielenie informacji o warunkach korzystania z pomocy
społecznej, - 30 rodzin,
- pomoc psychologiczna – 31osób,
- pomoc psychoterapeutyczna – 31 osób
- powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego – 4 rodziny

2.

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- wezwanie na rozmowę informacyjno – motywacyjną do podjęcia
leczenia odwykowego – 12 osób (w niektórych przypadkach
wzywano 2 – 3 krotnie).
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3.

Policji:
- systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby
co do której, istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

4.

( przynajmniej raz w miesiącu ) - 30 rodzin,
- powiadomienie osób dotkniętych przemocą, że znęcanie się
fizyczne i psychiczne jest przestępstwem i przedstawienie
aspektów prawnych – przekazanie Niebieskiej Karty B – 25 osób,
- poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania
lekarskiego – 8 osób,
- wszczęcie postępowania przygotowawczego - 12osób,
- wystąpienie do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie
właściwych środków zapobiegawczych – 4 osób.
Oświaty:
- objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno – pedagogiczną
w przedszkolu, szkole lub innej placówce w formie:
a/ zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej w przypadku uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ), - 4 dzieci,
b/ zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - 10 dzieci,
c/ zajęć socjoterapeutycznych - 10 dzieci,
d/ porad i konsultacji - 14 dzieci,
e/ udział w zajęciach ART. – 5 dzieci,
- objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno
– pedagogiczną - 7 osób,
- poinformowanie rodzica o możliwościach uzyskania pomocy
– 6 osoba,
- złożenie informacji do Sądu Rodzinnego – 0.
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Wszystkie wymienione działania skierowane do powyższych 30 rodzin były wykonywane
bezpłatnie w ramach obowiązków służbowych. Natomiast przyznany budżet na 2014 rok
w wys. 10500 zł Zespół Interdyscyplinarny wykorzystał na:
- wynagrodzenie dla specjalistów ( psychologa i psychoterapeuty ) - 6600 zł,

- wyjazd integracyjny do Sanktuarium w Licheniu na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe
- 881,63 zł,
- zakup materiałów biurowych

- 560,80 zł,

- koszty Tel.

- 420,26 zł

- szkolenie

- 1400,00 zł

Łącznie

9862,69 zł
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6. Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej rozpoczął działalność przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pełczycach od 20 kwietnia 2009 r. w oparciu o ustawę z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dnia 25 października 2013 r. został wpisany
do

Rejestru

Klubów

Integracji

Społecznej

Wojewody

Zachodniopomorskiego.

Celem funkcjonowania KIS jest reintegracja zawodowa i społeczna, w szczególności osób
zagrożonych lub wykluczonych społecznie tj. bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu,
bezdomnych, zwalnianych z zakładów karnych i innych w zależności od potrzeb
wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.
Reintegracja społeczna realizowana była poprzez takie działania jak:


zajęcia psychospołeczne prowadzone przez psychologa z podziałem na dwie grupy.
W grupie I dnia 16 kwietnia uczestniczyło 15 osób, natomiast w grupie II dnia 7 maja
uczestniczyło 11 osób. Tematem zajęć było „Jak radzić sobie z trudnościami życia
codziennego, wyznaczać sobie cele i sposoby ich realizacji”. Natomiast dnia
22 października spotkanie dla wszystkich uczestników Klubu na temat „Czym jest
poczucie własnej wartości i jak na nie wpływać”- 14 osób.



11, 12, 13 luty –spotkanie z pracownikiem socjalnym- koordynatorem Klubu na temat
zainteresowań, potrzeb i oczekiwań w związku z deklaracją uczestnictwa w Klubie
– 29 osób.



Warsztaty decoupage
- 27 maj - nawiązując do święta „Dnia Matki” uczestnicy ozdabiali drewnianą
herbaciarkę przy pomocy instruktora decoupage- 11 osób;
- 10 kwiecień - warsztaty nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, uczestnicy za pomocą
techniki decoupage ozdobili jajka styropianowe, z których powstały kolorowe pisanki
- 23 osoby.



27 czerwiec- wyjazd integracyjny o charakterze kulturalnym do Amfiteatru
do Gorzowa Wielkopolskiego na koncert z udziałem Ireny Santor i Orkiestry
Filharmonii Gorzowskiej- 18 osób.



26 lipiec - wyjazd do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, które dla
wielu osób w nich uczestniczących był czasem wspólnego umacniania się na drodze do
trzeźwości. Z wyjazdu i tym samym możliwości uczestnictwa skorzystało 9 osób.
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12 listopad - wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego na spektakl do Teatru
im. Juliusza Osterwy pt. „Zbrodnia z premedytacją”, który wpisywał się w repertuar
XXXI Gorzowskich Spotkań Teatralnych– 14 osób.



18, 24, 27 listopad – Warsztaty umiejętności zarządzania budżetem domowym,
których celem była m.in. nauka praktycznego zastosowania podziału na wydatki, na które
nie mamy wpływu i na wydatki, na które możemy wpływać oraz pozyskanie wiedzy na
temat tego ile wydajemy i jak możemy zapanować nad swoimi domowymi finansami
– 7 osób.



W okresie od stycznia do grudnia - pomoc i porada psychologiczna, spotkania
indywidualne – 21 osób; badanie psychologiczne - 8 osób.

Natomiast reintegracja zawodowa przebiegała poprzez:


21 styczeń - spotkanie na temat bezpłatnego szkolenia komputerowego ECDL START
I CORE w ramach projektu CYFROWI = PRZEBOJOWI współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach EFS – 8 osób.



31 marzec, 5 czerwiec – spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Q lepszej
jakości życia” realizowane przez Biuro Projektu Enterprise Investment Zarządzanie
Ryzykiem z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim – 15 osób.



10 czerwiec - spotkanie z brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowym z Centrum
Doradztwa Zawodowego z Choszczna którego celem było zachęcenie do pozyskania
nowych kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania się z racji długotrwałego
bezrobocia i bezskutecznego poszukiwania zatrudnienia w zawodzie wyuczonym oraz
pomoc uczestnikom Klubu w wyborze kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia, które
uwzględniałoby

indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne osoby.

Przedstawiona została aktualna oferta szkoleniowa. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.


10 listopad - spotkanie z pracownikiem socjalnym- koordynatorem Klubu„Przygotowanie do wejścia na rynek pracy- samoocena własnych mocnych i słabych
stron”- 9 osób.



organizowanie prac społecznie użytecznych

Klub Integracji Społecznej przy MGOPS w Pełczycach w 2014 r. był realizatorem prac
społecznie użytecznych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce w okresie od 3 lutego
do 30 listopada 2014 r.
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Prace społecznie użyteczne organizowane były na zasadach określonych w:


ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. z 2013 r., poz. 674, ze. zm.);



rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie
trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921);



rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. Nr
210, poz. 1745);



porozumieniu Nr 4/2014 w sprawie sposobu organizowania i finansowania prac
społecznie użytecznych z dnia 29.01.2014 r. pomiędzy Powiatem Choszczeńskim
reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie a Gminą Pełczyce;



aneksie Nr 1 z dnia 30.05.2014 r. do zawartego porozumienia Nr 4/2014 w sprawie
sposobu organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.
W 2014 r. do prac społecznie użytecznych zostało wytypowanych 60 osób. W trakcie

trwania prac 45 osób zrezygnowało, w tym: 1 osoba z powodu poddania się leczeniu
odwykowemu na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu, 2 osoby osiągnęły ustawowy
wiek emerytalny, 5 osób zrezygnowało ze względu na stan zdrowia, 12 osób podjęło
zatrudnienie, 7 osób Powiatowy Urząd Pracy skierował na staż, 2 osoby podjęły prace
interwencyjne, 4 osoby podjęły prace w ramach robót publicznych, 1 osoba została
zatrzymana do tymczasowego aresztowania, 1 osoba zrezygnowała w związku z pobieraniem
Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego; 1 osoba ustaliła stopień niepełnosprawności; 3 osoby
podjęły staż zawodowy w ramach projektu „Q lepszej jakości życia” realizowany przez Biuro
Projektu Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem z siedzibą w Stargardzie
Szczecińskim, 6 osób zrezygnowało z powodu spraw osobistych. W zamian za rezygnującą
osobę jeżeli była taka możliwość przydzielano inną osobę.
Do ww. prac wytypowane były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Choszcznie (bez prawa do zasiłku), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby wyznaczone przez MGOPS kierowane były przez Powiatowy Urząd Pracy
do 20 miejscowości gminy, w których wykonywały prace porządkowe, utrzymywały
ład i porządek w 9 świetlicach wiejskich, sprawowały nadzór i utrzymanie porządku
na 20 placach zabaw oraz prace sprzątające i usługi opiekuńcze.
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze
nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie od lutego do listopada.
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Wynagrodzenie za pracę od lutego do maja 2014 r. wynosiło 8,00 zł za godzinę, natomiast od
czerwca do listopada 2014 r. wynagrodzenie wzrosło do kwoty 8,10 zł za godzinę
wykonywanej pracy.
Pomimo, że realizowane działania w trybie prac społecznie użytecznych nie dają
wysokiej efektywności w postaci podjęcia zatrudnienia po zakończeniu to ze społecznego
punktu widzenia dają niewymierne korzyści, m.in. integrują, przerywają bezczynność
zawodową i mobilizują do kształtowania pożądanego stosunku pracy.
Wielu klientów MGOPS zgłasza corocznie gotowość do wykonywania prac społecznie
użytecznych. Są to osoby, które mają trudności w podjęciu stałej pracy w szczególności
ze względu na wiek lub brak wykształcenia.
Łącznie w okresie od lutego do listopada 2014 r. w pracach społecznie użytecznych
pracowały 102 osoby.

Łączna liczba uczestników KIS w 2014 r. – 119 osób.
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7. KLUB INTEGRACJI RODZIN
Klub Integracji Rodzin w Pełczycach utworzony został w strukturze MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 20 kwietnia 2009 r. Celem Klubu jest
reintegracja

działań

umożliwiających

udzielanie

pomocy

w

odbudowywaniu

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i powrocie do
pełnienia ról społecznych osób, rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych lub wykluczonych
społecznie. Klub realizuje m.in. zadania związane z udzielaniem wsparcia i porady
psychologicznej, a także organizuje warsztaty psychoedukacyjne, tematyczne spotkania
integracyjne i rodzinne wyjazdy.
Do uczestnictwa w Klubie zakwalifikowane zostały osoby, rodziny które ze względu
na swoją sytuację życiową nie były w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych; z licznymi dysfunkcjami tj. niezaradne życiowo,
z problemami w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych,

znajdujących

się

w

trudnej

sytuacji

materialno-bytowej,

która

uniemożliwiała lub ograniczała uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, osoby
z problemem alkoholowym, długotrwale bezrobotne.
W 2014 r. Klub zorganizował dla uczestników pomoc poprzez wsparcie
PSYCHOLOGA, który objął opieką osoby indywidualne i całe rodziny udzielając porady
i pomocy psychologicznej w obszarze następujących zagadnień:


Sytuacji utraty pracy, wykluczenia społecznego; konsekwencji przewlekłego
pozostawania w roli bezrobotnego;



Poczucia mniejszej wartości, utraty mocy i bezradności wobec codziennych
problemów;



Poważnych chorób somatycznych i ich konsekwencji dla ogólnego
funkcjonowania;



Wielodzietności – trudnych warunków życia – problemów materialnych,
mieszkaniowych, rodzinnych;



Uzależnienia od alkoholu i konsekwencji choroby dla samych uzależnionych
i ich rodzin;



Przemocy w rodzinie i konsekwencji uwidaczniających się w zachowaniach
dzieci;



Niepełnosprawności członków rodziny – radzenia sobie z trudnościami, które
w takich sytuacjach najczęściej mają miejsce;
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Złożonych trudności w funkcjonowaniu w roli rodzica, ograniczenia
w zakresie umiejętności wychowawczych – elementy psychoedukacji i treningu
umiejętności rodzicielskich;



Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w różnych obszarach funkcjonowania
społecznego;



Śmierć bliskiej osoby – jak sobie radzić z emocjami związanymi z utratą
i z przeżywaniem żałoby;



Zaburzeń emocjonalnych – stany depresji, apatii, przygnębienia, bezradności
wobec trudności.

Pomocą i poradą psychologiczną objętych zostało 29 osób.
Ponadto

Klub

Integracji

Rodzin

zorganizował

następujące

SPOTKANIA

INTEGRACYJNE.
W partnerstwie z Sołectwami Jagów, Bukwica, Niesporowice, Płotno, Przekolno,
Jarosławsko, Nadarzyn, i Bolewice oraz przy pomocy osób zatrudnionych w ramach prac
społecznie użytecznych w poszczególnych miejscowościach w okresie ferii zimowych od 17
lutego do 2 marca 2014 r. przeprowadził w świetlicach wiejskich gminy Pełczyce
BALE KARNAWAŁOWE, na które przybyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Przeprowadzone bale miały charakter profilaktyczno- integracyjny w nawiązaniu do Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Pełczyce. Celem była m.in. integracja
środowiska lokalnego; wzmocnienie więzi rodzinnych; upowszechnianie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego; kształtowanie szacunku wobec dzieci z różnych środowisk
rodzinnych; wsparcie inicjatyw propagujących integrację środowiska z grup ryzyka
socjalnego ze społecznością lokalną.
Na bal przyszły w barwnych strojach małe księżniczki, wróżki, kowboje, rycerze, piraci,
zwierzątka, batmani i inne postacie. Jak przystało na prawdziwy bal nie zabrakło zabaw
tanecznych, które wprowadziły na samym początku wesołą atmosferę. Najpierw prowadząca
zabrała wszystkich w taneczną podróż pociągiem przejeżdżając przez tunel animacyjny.
Następnie dojechaliśmy do poszczególnych państwa, w których zatańczyliśmy tańce takie jak
makarena, samba, kankan, zorba i krakowiak. Nie zabrakło również zabaw z udziałem dzieci
i ich rodziców, które z pewnością pozostaną w pamięci jej uczestników.
Zaangażowanie, radość płynąca ze sportowego współzawodnictwa została nagrodzona
medalem. Dzieci bawiły się wspaniale, a siły stracone na tańce i konkursy mogły
zregenerować

słodkim

poczęstunkiem,

przygotowanym
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przez

Sołectwa.

Ostatnim

i oczekiwanym przez dzieci punktem balów było malowanie buziek, które to cieszyło się
dużym zainteresowaniem i w efekcie zadowoleniem. Uśmiech na twarzach dzieci jak
i dorosłych był najpiękniejszym podziękowaniem za trud włożony w zorganizowanie balów.
W dniu 4 lipca Klub we współpracy z Sołectwem Bolewice podjął działania na rzecz
reintegracji rodzin zachęcając społeczność lokalną Bolewice i okoliczne miejscowości do
spędzania wspólnego czasu wolnego poprzez organizację programu specjalnego dla rodzin
pod hasłem „Rodzinna podróż dookoła świata” wykorzystując zasoby świetlicy wiejskiej.
Rodziny odwiedziły takie kontynenty jak Afryka, Azja, Ameryka, Australia i Europa.
W czasie podróży przez świat nie zabrakło konkursów, zabaw. Pierwszym punktem wyprawy
była Afryka, do której polecieliśmy samolotem po odprawie paszportowej tj. pomalowaniu na
twarzy flagi rożnych krajów i naklejeniu na bluzkę paszportu czyli swojego imienia.
Następnie przypłynęliśmy statkiem do Australii, w której to podroży spotkał nas sztorm.
Jednakże wszyscy pasażerowie dzięki kamizelkom ratunkowym dopłynęli do celu. Kolejnym
środkiem transportu był pociąg, który pozwolił nam odwiedzić Amerykę. Nie zabrakło też
dywanu za pomocą którego dolecieliśmy do Azji. Ostatnim punktem naszej wyprawy była
Europa, do której powróciliśmy pociągiem. Czas płynął szybko, a spędzone razem chwile
przyniosły wiele radości i poczucie, że w każdej społeczności lokalnej można znaleźć dzieci,
młodzież, rodziców, dziadków i inne osoby, które lubią i umieją nie tylko wspólnie
organizować czas wolny dla swojej miejscowości, ale też doskonale się bawić.
Poprzez wspólną pracę Klubu z Sołectwami, uczestnikami Klubu Integracji
Społecznej zatrudnionymi w ramach prac społecznie użytecznych oraz Urzędem Miejskim
można było znaleźć zasoby potrzebne do realizacji kolejnego programu pod hasłem
„Rodzinna Wyspa Skarbów” z myślą o integracji poszczególnych społeczności lokalnych
gminy Pełczyce oraz podjęcie zasadniczych działań. Należy przy tym zwrócić uwagę, że
wspólne planowanie społeczne ma zasadnicze znaczenie dla bieżącej praktyki rozwoju
społeczności lokalnej i leży u podstaw modelu dialogu i partnerstwa. Poprzez wspólną
zabawę i spędzanie w sposób aktywny czasu wolnego można promować więzi rodzinne oraz
wspólnotowe, które są bardzo ważnym elementem życia, a w obecnych czasach zanikają.
Celem programu było również nawiązanie do Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych gminy Pełczyce m.in. celu strategicznego 4 „Integracja i promocja lokalnej
społeczności”, w tym kształtowanie umiejętności współdziałania w społeczności lokalnej.
W dniach od 2 do 20 sierpnia mieszkańcy 11 miejscowości, w tym Jagowa, Będargowa,
Boguszyn, Bukwicy, Nadarzyna, Niesporowic, Jarosławska, Płotna, Przekolna, Sarnika
i Bolewic licznie przybyli na „Rodzinną Wyspę Skarbów” do świetlicy wiejskiej bądź boisko
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sportowe zamieniając się w piratów. Uczestnicy w rytm muzyki przypłynęli na wyspę
statkiem samodzielnie wykonanym z papieru, po czym przywitali się pirackim okrzykiem
i tańcem. Przy wspólnej pirackiej zabawie w zdobywaniu skarbów i przenoszeniu ich na
statek nie zabrakło radości ze zdrowej rywalizacji i poczucia, że w każdej społeczności
lokalnej można znaleźć osoby lub rodziny, które swoją postawą i zaangażowaniem pokazały,
że lubią i umieją doskonale się bawić. Mieszkańcom podczas uczestnictwa dostarczono
wiedzę na temat swojej miejscowości taką jak: aktualną liczbę osób zamieszkujących daną
społeczność z podziałem na wiek i płeć, nazwy Klubów Sportowych, informacje odnośnie
dat i godzin w jakich można skorzystać z bibliotek, natomiast najmłodszym uczestnikom
przybliżyć funkcję Sołtysa, jako osoby znaczącej dla wsi i którego zaangażowanie dla dobra
mieszkańców można zauważyć w czasie realizacji programu. Na zakończenie wyłoniona
została z każdej miejscowości rodzina biorąca udział

w konkurencjach, która dnia 23

sierpnia wyjechała na jednodniowy pobyt do gospodarstwa agroturystycznego „Wyspa
Skarbów” położonego w Świnoujściu na wyspie Karsibór. Uczestnicy wyjazdu korzystając
z atrakcji jakie na nich tam czekały mogli poczuć się jak prawdziwi piraci, wzmacniając więź
emocjonalną z rodziną, jak również integrując się z pozostałymi uczestnikami wyjazdu.
Z wyjazdu integracyjnego skorzystały 52 osoby, w tym 28 dorosłych i 24 dzieci.
Natomiast dnia 3 grudnia „Spotkanie andrzejkowo- mikołajkowe”, na które do
świetlicy wiejskiej w Jarosławsku licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami. Przygotowany
program pozwolił uczestnikom poznać zwyczaje i tradycje andrzejkowe. Było to wyjątkowe
spotkanie, pełne uśmiechu, radości, ale także wrażeń przy spotkaniu z Mikołajem. Długo
oczekiwany gość jakim był Święty Mikołaj, który dzięki zaproszeniu i zaangażowaniu
Sołectwa wręczył każdemu dziecku prezent po odgadniętej zagadce
.
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE w okresie od 7 maja do 9 lipca (10 spotkań)
„Dobry Rodzic”, warsztaty prowadzone przez specjalistów tj. pedagoga i psychologa,
których celem było doskonalenie i wzbogacenie rodzicielskich metod wychowawczych
- 10 rodziców.

WARSZTATY

UMIEJĘTNOŚCI

ZARZĄDZANIA

BUDŻETEM

DOMOWYM

prowadzone przez edukatorów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
w dniach 18, 24, 27 listopad, których celem była m.in. nauka praktycznego zastosowania
podziału na wydatki, na które nie mamy wpływu i na wydatki, na które możemy wpływać
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oraz pozyskanie wiedzy na temat tego ile wydajemy i jak możemy zapanować nad swoimi
domowymi finansami – 5 osób.

WARSZTATY DECOUPAGE rodzice wraz z dziećmi dnia 10 listopada mieli możliwość
nabycia bądź udoskonalenia posiadanych umiejętności związanych ze zdobieniem
przedmiotów poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez instruktora, na których
tworzyli niezwykłe szkatułki m. in. na dziecięce skarby.
Uczestnicy mogli doświadczyć radości tworzenia wnosząc odrobinę własnego pomysłu
w ozdobienie szkatułki. Własna twórczość mogła stać się również wspaniałym sposobem na
obdarowanie kogoś bliskiego. Warsztaty sprzyjały integracji, nawiązaniu nowych znajomości,
a także dzieleniu się swoimi zdolnościami - 8 rodziców i 13 dzieci.

Łączna liczba uczestników KIR w 2014 r. – 43 rodziny.
Kluby współpracowały z pracownikami socjalnymi MGOPS z Pełczyc, Urzędem
Miejskim,

Pełczyckim

Klubem

Abstynenta,

Zespołem

Interdyscyplinarnym

ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym przy MGOPS w Pełczycach, Centrum
Doradztwa

Edukacyjnego

z Choszczna, Powiatowym

Centrum

Pomocy Rodzinie

w Choszcznie, Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie, Biurem Projektu Enterprise
Investment Zarządzanie Ryzykiem z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim oraz Sołectwami
gm. Pełczyce przy realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych oraz regulaminu funkcjonowania Klubów. Efektem działań Klubów
jest wyrażona w trakcie spotkań przez uczestników chęć dalszego uczestnictwa i współpracy.
Chcą wspierać się wzajemnie i korzystać z pomocy specjalistów.
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Wykorzystany budżet na 2014 rok Klubu Integracji Społecznej i Klubu Integracji Rodzin
wyniósł 141 336,70 zł.
Kwota wydatkowana na KIS:
 prace społecznie użyteczne

73 239,00 zł

 psycholog

4 787,72 zł

 koszty telefoniczne

475,00 zł

 zakup materiałów biurowych, poczęstunek i inne

628,16 zł

 transport, bilety i inne koszty

7 185,41 zł

 internet

419,71 zł

Łącznie

86 735, 00 zł

Kwota wydatkowana na KIR:
 specjaliści, w tym psycholog, pedagog
 koszty telefoniczne

9 696,31 zł
125,00 zł

 zakup materiałów biurowych, poczęstunek i inne

1 615,15 zł

 transport, bilety i inne koszty

5 522,72 zł

 zakup energii, centralne ogrzewanie

2 026,29 zł

 internet

419,72 zł

Łącznie

19 405,19 zł

Płaca koordynatora - pracownika socjalnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
35 196,51 zł

141 336,70 zł

ŁĄCZNIE
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III. Asystent Rodziny
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
MGOPS w Pełczycach od 2013 r. zatrudnia Asystenta rodziny. W 2014 r. Asystent rodziny
był zatrudniony na pełnym etacie. Głównym zadaniem Asystenta rodziny było wspieranie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mając
na celu przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania tych funkcji. W 2014 r. Asystent
rodziny współpracował z maksymalną ,określoną przez ustawę liczbą 20 rodzin.
W liczbie tej 9 rodzin to rodziny zobowiązane postanowieniem przez Sąd rodzinny do
współpracy z asystentem rodziny. W rodzinach objętych pomocą Asystenta rodziny znajduje
się 48 dzieci. Z odnotowanych danych wynika że w związku ze współpracą z wymienionymi
rodzinami Asystent rodziny odbywa średnio w tygodniu 28 wizyt i konsultacji, pokonując
średnio 250 km na terenie miasta i gminy oraz udzielając ok. 30 konsultacji w MGOPS w
Pełczycach.
W związku z pracą na rzecz rodzin sporządzono 15 opinii do Sądu Rodzinnego, odbyto 52
wizyty w szkołach. Asystent rodziny współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym na
grupach roboczych w zakresie dotyczącym spraw związanych z rodzinami objętymi pomocą
Asystenta rodziny. W 20 rodzinach objętych pomocą Asystenta rodziny, 14 rodzin
dotkniętych jest problemem nadużywania alkoholu i problemami związanymi ze
sprawowaniem władzy rodzicielskiej.
W 2014 r. w związku z nadużywaniem alkoholu w rodzinach objętych pomocą asystenta
rodziny, udało się zmotywować cztery osoby do podjęcia terapii uzależnienia na oddziałach
stacjonarnych oraz dziesięć osób do przyjęcia zastrzyków powstrzymujących od spożywania
alkoholu. Skierowano 9 wniosków do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mających na
celu zmianę sytuacji szkolnej dzieci objętych pomocą oraz wysłano 7 wniosków do szkól na
terenie gminy Pełczyce o objęcie dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Asystent rodziny w ramach obowiązków współpracuje również z rodzinami biologicznymi,
których dzieci pozostają w pieczy zastępczej, uczestnicząc w spotkaniach Zespołu ds. Oceny
w PCPR Choszczno.
Wszystkie działania podejmowane są dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony
i pomocy ze strony dorosłych i środowiska w trosce o ich harmonijny rozwój dla dobra
rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Działania te podejmowane są
zgodnie z Art. 3 w/w ustawy.
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IV. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
W 2014 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach kontynuował
realizację partnerskiego projektu systemowego „ Kieruj swoim losem” , współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt skierowany był do 14 beneficjentów zamieszkałych na terenie Gminy
Pełczyce. Spośród ludności zamieszkującej Gminę Pełczyce wysoki procent stanowią osoby
korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym
oraz mające trudności z ukończeniem szkoły oraz w znalezieniu własnej drogi życiowej.
Wymieniona grupa ze względu na swoje ograniczenia ekonomiczne, sytuację rodzinną,
brak pracy, ograniczenia komunikacyjne – ma duże trudności, aby samodzielnie podjąć
działania w kierunku podjęcia nauki, zdobycia nowego zawodu lub przekwalifikowania się.
Program projektu został skierowany do osób:






wycofanych społecznie
mających problem z ukończeniem szkoły
nie posiadających zatrudnienia
mających trudności z poruszaniem się na rynku pracy
chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz uaktywnić się zawodowo

Główne założenia projektu to:







zwiększenie motywacji beneficjentów do podjęcia aktywności w poszukiwaniu pracy
umożliwienie powrotu na ścieżkę edukacji
podwyższenie kwalifikacji zawodowych beneficjentów
zdobycie przez beneficjentów umiejętności autoprezentacji i asertywności
zmianę swojego losu poprzez pracę nad własnym charakterem
poprawienie funkcjonowania beneficjentów w społeczeństwie
Program projektu został podzielony na II etapy

W I etapie projektu beneficjenci uczęszczali na warsztaty ze specjalistami:


Psychologiem – celem warsztatów było dążenie do samoakceptacji, wiary we własne
siły oraz uaktywnienie w sobie motywacji do działania;



Pedagogiem – celem warsztatów było poszerzenie samoświadomości oraz wiedzy
na temat własnych potrzeb, uświadomienie zakresu kontroli nad własnym życiem,
określanie celów życiowych, zainteresowań;



Doradcą zawodowym – celem warsztatów było zwiększenie motywacji do podjęcia
aktywności w poszukiwaniu pracy, upowszechnienie wiedzy o rynku pracy, zasadach
poruszania się po nim, oczekiwaniach pracodawców wobec potencjalnych
pracowników;





Prawnikiem – celem warsztatów było poznanie podstawowych praw i obowiązków
pracownika, pracodawcy, obywatela.
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Specjaliści pracując z beneficjentami wpływali na ich sferę motywacyjną, podnoszą ich
samoocenę, pomagali określić i nazwać swoje potrzeby, zainteresowania oraz predyspozycje
zawodowe.
W ramach kontraktu socjalnego zrealizowano wyjazd integracyjny do Teatru.

W II etapie projektu beneficjenci kierowani byli na szkolenia zawodowe zgodnie z własnym
wyborem, zainteresowaniami, predyspozycjami zawodowymi z uwzględnieniem potrzeb
rynkowych pracy.
W 2014 roku beneficjenci realizowali szkolenia zawodowe z zakresu:
 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 2 osoby
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli
gazowych, programem magazynowym o obsługą komputera – 2 osoby
 Kucharz - 1 osoba
 Piekarz – 5 osób
 Fryzjer – 2 osoby
 Informatyka w zakresie rozszerzonym – 1 osoba
 Pielęgnacja kończyn górnych – 1 osoba

PODSUMOWANIE:
Termin realizacji projektu: 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Koszt realizacji projektu wyniósł – 131.567,28 zł, z czego wkład własny- 13.217,12 zł
Dotacja z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa- 118.941,00 zł- plan, wydano 118.350,16 zł
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V. Charakterystyka osób/rodzin objętych pomocą społeczną

W gminie Pełczyce zamieszkuje 7910 osób. Z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej korzystało:
- korzystający z pomocy społecznej

- 282 rodzin, w tym 969 osób w rodzinach

- w tym z powodu bezrobocia

- 218 rodziny w tym 826 osób w rodzinach

- korzystający z dodatku mieszkaniowego

- 78 rodzin

- korzystający ze świadczeń rodzinnych

- 463- rodzin

- korzystający ze świadczeń funduszu alimentacyjnego – 64 rodzin

Typy rodzin objętych pomocą społeczną
2013r
Liczba Liczba
rodzin osób w
rodzinie
306
1102
69
69
41
85
43
129
58
232
40
200
55
390

Wyszczególnienie
Rodziny ogółem, w tym:
- o liczbie osób 1
2
3
4
5
6 i więcej

Pomocą objętych było 12,30 % mieszkańców gminy.
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2014r.
Liczba Liczba
rodzin osób w
rodzinie
282
969
76
76
43
86
34
102
40
160
42
210
47
335

Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychow.
i prowadzeniu gospod. domowego – ogółem
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholiz
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej
placówki
opiekuńczowychowawcze
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Sytuacja Kryzysowa

2013r.
Liczba Liczba
rodzin osób
w
rodzinach
235
878
0
0
7
9
54
328
240
933
89
292
47
122
40
197

2014
Liczba Liczba
rodzin osób
w
rodzinach
229
810
0
0
10
13
53
327
218
826
113
372
69
211
45
217

22
13
13
62
0
0

87
91
52
214
0
0

26
55
6
87
0
0

118
348
26
267
0
0

8

20

4

13

1
0

2
0

0
0

0
0

Z powyższej tabeli wynika, ze bezrobocie i alkoholizm nadal stanowią największe zagrożenie
właściwego funkcjonowania rodzin.
Tendencje wzrostową wykazują również niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
a także bezradność w sprawach opiekuńczych
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VI. Struktura wydatków na pomoc społeczną.
Liczba osób objętych pomocą finansową i w naturze
Wyszczególnienie
2013r
Liczba
rodzin
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i 294
zleconych
W tym:
Świadczenia pieniężne
263
Świadczenia niepieniężne
142

Kwota
w zł
912.805

2014r.
Liczba
rodzin
282

Kwota
w zł
872.735

677.762
235.043

256
132

619.756
252.979

Usługi opiekuńcze

2013 r.
Liczba Kwota w
rodzin zł
16
114.158

2014r.
Liczba
rodzin
13

Kwota
w zł
116.081

Odpłatność za domy pomocy społecznej
Sprawienie pogrzebu
Schronienie

5
1
1

140.511
2.160
800

6
0
2

117.658
0
17.627

Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym
Posiłek dla dzieci i młodzieży
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z powodu:

241

120.085

223

119.271

152

223.252

151

199.194

- bezrobocia

148

199.159

139

165.230

- długotrwałej choroby

3

1.378

11

8.329

- niepełnosprawności

24

22.715

19

25.365

- inne niż wymienione

0

0

1

Zdarzenia losowe

1

2.000

0

0

Zasiłki celowe ogółem w tym:

240

270.668

230

230.180

- zasiłki specjalne celowe

33

16.750

37

16.354

Zasiłki stałe
w tym przyznane dla:
- osoby samotnie gospodarującej
- osoby pozostające w rodzinie

51

174.328

63

190.382

26
25
-

104.072
32
70.256
31
1.047.962 -

117.138
73.244
990.393

Struktura wydatków – zadania własne
Formy pomocy
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Analizując strukturę wydatków w stosunku do roku ubiegłego należy zauważyć tendencję
wzrostową w zakresie ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem usług opiekuńczych,
wypłatą zasiłków stałych. Powyższe dane świadczą o starzeniu się naszego społeczeństwa,
które wymaga wsparcia w obszarze prowadzenia usług opiekuńczych oraz zwiększonej
liczbie korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności.
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VII. Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem
lokalu mieszkalnego. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy.
Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy o dodatkach
mieszkaniowych.
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
• tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy
użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego
w wyroku sądowym).

• Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1477,79 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, tj. 1055,56 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli
bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny
dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego
oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo
zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio
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ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” na
podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. Zm.).
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę
najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w „Monitorze Polskim” na podstawie przepisów ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
z późn. Zm.).
Uwaga: Od dnia 1.03.2014 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł .
• Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
Liczba
członków Powierzchnia
gospodarstwa domowego
Normatywna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

35
40
45
55
65
70
75
80
85
90

Powierzchnia dopuszczalna
przy 30% przekroczeniu
powierzchni normatywnej
45,5
52
58,5
71,5
84,5
91
97,5
104
110
117

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać
normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60 %.
Liczba członków gospodarstwa domowego
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje
osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.
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2. Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:
- czynsz
Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu,
który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków
mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:
> wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach
czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby
lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
> opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby
lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających
na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
- opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału
Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku
od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy,
energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele
bytowe.
Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy
miesięczne.
Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy
ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na
tę część lokalu lub domu.
3. Obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi
na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami
ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub
równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą
dodatek w wysokości:
• 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
• 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
• 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym
i większym
* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się
w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100125% tej kwoty.
W wypadku gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza od normatywnej
powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między
wydatkami na mieszkanie faktycznie ponoszonymi przez gospodarstwo domowe
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa
domowego. W wypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest równa lub
większa niż powierzchnia normatywna, wówczas należy brać pod uwagę wydatki ponoszone
na normatywną powierzchnię lokalu. Aby je obliczyć, należy sumę wszystkich wydatków
podzielić przez liczbę m2 powierzchni użytkowej, a następnie pomnożyć przez liczbę m2
powierzchni normatywnej.
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W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię
cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego
z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku
mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku
mieszkaniowego. Szczegółowy sposób wyliczania wysokości ryczałtu reguluje
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817)
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50%
wydatków przypadających na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego
lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .
4. Przyznawanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku
mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ
osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od
dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku (miarodajna jest data wpływu dokumentacji do
urzędu,
a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).
5. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
1) Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu
(przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
2) Kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji
(tj. 15,89 zł),
3) W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca
dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem
majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby
majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących
z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego
dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego
gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności
dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa
złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku
mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje
rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia
2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 589)..
6. Wypłata dodatku mieszkaniowego
Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów
jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.
Ryczałt na zakup opału przekazywany jest również wnioskodawcy do rąk własnych.
Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia
przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.
7. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
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Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi
się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych
w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego
zwrotu w podwójnej wysokości.
W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco
należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji
administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana
w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek
mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli
uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku
mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości
powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.
Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku)
powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku,
o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni,
a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża
się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których
występowały zaległości w opłatach .
STRUKTURA WYDATKÓW
2013

2014

Wyszczególnienie
Ogółem
Komunalne
Spółdzielcze
Wspólnoty
Prywatne
Inne

Liczba
dodatków
1009
220
605
68
116
0

Kwota w zł
147901,00
32614,00
86408,00
11845,00
17034,00
0

Liczba
dodatków
971
248
576
45
102
0

Kwota w zł
144025,00
35806,00
84563,00
8937,00
14719,00
0

W tabeli wykazano liczbę i kwotę fizycznie wypłaconych przez gminę dodatków
mieszkaniowych w latach 2013/2014.
Zestawienie średniej kwoty dodatków w roku 2014 dla poszczególnych użytkowników
mieszkań:
komunalne
- 144,38 zł.
spółdzielcze
- 146,81 zł.
wspólnoty
- 198,60 zł.
prywatne
- 144,30 zł.
Ogółem wydano 156 pozytywnych decyzji administracyjnych.
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VIII. DODATEK ENERGETYCZNY
Od 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono prawo do
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w w/w ustawie:
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:
- której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966);
- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego
roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych
przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.
- Uchwała Nr XXIII.175.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pełczycach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku
energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia
2015 r dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesiąc
Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania
odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji wypłaconej w gminie.
Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel
w budżecie państwa.

30

Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych
Lp
1
2

3
4

5

6

Wyszczególnienie
Kwota dotacji otrzymana przez gminę od początku 2014 roku ogółem ( zł).
Kwota dotacji faktycznie wykorzystana przez gminę Ogółem
w 2014 r (zł)
Kwota faktycznie

Kwota dotacji zwrócona przez gminę (zł)
Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby
samotne

Gospodarstwa domowe składające się z od 2 do 4
osób

Gospodarstwa domowe składające się co najmniej
z 5 osób

wypłacona na dodatki
Koszty wypłacania dodatku
– 2% (zł)
Ogółem
a)ilość świadczeń faktycznie
wypłaconych (szt)
b)ilość wnioskujących
gospodarstw (szt)
c)kwota wypłaconych
dodatków (zł)
a)ilość świadczeń faktycznie
wypłaconych (szt)
b)ilość wnioskujących
gospodarstw (szt)
c)kwota wypłaconych
dodatków (zł)
a)ilość świadczeń faktycznie
wypłaconych (szt)
b)ilość wnioskujących
gospodarstw (szt)
c)kwota wypłaconych
dodatków (zł)
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2014
8110,65
1747,00
1720,03
26,97
6363,65
42
6
477,12
32
4
504,64
39
5
738,27

IX. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
1. Świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114.)
określa warunki prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń
rodzinnych.
Świadczenia rodzinne obejmują:
- zasiłek rodzinny oraz 8 dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł lub 664,00 zł w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie wówczas, gdy przysługuje prawo do
zasiłku rodzinnego.
zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku,
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od
kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas nieokreślony
chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego
dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysługuje
Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
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wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie do 30.04.2014, od
01.05.2014 do 31.12.2014r- 800 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł do października 2014r., a od 01.11.2014 roku
kwota w wys. 664 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł
miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna








zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku,
zasiłek dla opiekuna przysługuj w wysokości 520,00 zł miesięcznie + składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (czyli od 01-07-2013 do 14-05-2014 roku) wraz
z ustawowymi odsetkami określonymi według ustawy o postępowaniu cywilnym.
Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy,
zasiłek dla opiekuna przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia
warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonego w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (czyli od 15-05-2014 roku do dnia
ważności orzeczenia o niepełnosprawności). W tym wypadku istnieje konieczność
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o
pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę
ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza
się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku
dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją
wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla
opiekuna,
w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą
ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego
orzeczenia, ustala się na wniosek,
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organ wypłacający świadczenie jest zobowiązany w terminie 14 dni od wejścia
w życie ustawy (tj. od 15-05 do 28-05-2014 roku) poinformować o możliwości
złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do
niego prawa,
wnioski należy składać w terminie do 14-09-2014 roku,
zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, gdy osobie ubiegającej się zostało ustalone
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, gdy
podjęła pracę lub gdy zaprzestała opieki nad osobą niepełnosprawną,
zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla
opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie
zasiłku dla opiekuna,
ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna nie jest brane po uwagę kryterium
dochodowe,
ustawa wchodzi w życie 15-05-2014 roku.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł w wysokości 1.000,00 zł na jedno
dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka. Ww. zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2014r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 527 rodzin
1. rodziny pobierające zasiłek rodzinny w tym:
- na jedno dziecko
- na dwoje dzieci
- na troje dzieci
- na czworo i więcej
2. rodziny pobierające świadczenia pielęgnacyjne
3. osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne

2013r.
284

2014r
273

93
123
46
22

86
111
47
29

21

26

239

259

W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 724 decyzji administracyjnych i 308 zaświadczeń.
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Tabela-Wydatki na świadczenia rodzinne.
Wyszczególnienie

2013
Kwota zł

Zasiłki rodzinne
Dod. do zasiłków rodzinnych
W tym z tytułu:
-urodzenia dziecka
-opieki na dzieckiem w okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego
-samotnego
wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych
- samotnego wychowywania
dziecka
-kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
-rozpoczęcia roku szkolnego

804.477,00
440.644,00

Liczba
świadczeń
8206
3967

42.000,00
149309

- podjęcia przez dziecko nauki
w
szkole
poza
miejscem
zamieszkania
-wychowywania
dziecka
w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki rodzinne wraz z dod. ogółem
Zasiłki pielęgnacyjne w tym
w ramach koordynacji
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka.

2014
Kwota zł
719.395,00
347.157,00

Liczba
świadczeń
7341
3372

42
387

37.000,00
45.797

37
130

0

0

0

0

53,890,00

317

39.270,00

231

33.900,00

446

35.400,00

478

48.900,00

489

41.700,00

417

56.900,00

982

45.910,00

803

116.160,00

1452

102.080,00

1276

1.245.121,00 12173

1.066.552,00 10713

446.607,00

2919

440.487,00

2879

254.715,00
62.000,00

469
62

205.299,00
68.000,00

276
68

W porównaniu do roku 2013 należy stwierdzić, że nastąpił spadek w ilości przyznanych
świadczeń, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty wypłacanych środków. Przyczyny należy
doszukiwać się w kryterium dochodowym uprawniającym do korzystania z tej formy
pomocy, a także zmniejszającej się liczby urodzeń.
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Tabela- Wydatki na składki FUS i zdrowotne
2013
Wyszczególnienie
Liczba
świadczeń
Składki na ubezpieczenia 406
emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenia 326
zdrowotne
Razem
732
2. Fundusz alimentacyjny

60.764,00

2014
Liczba
świadczeń
303

16.328,00

208

13.541,00

77.092,00

511

72.040,00

Kwota zł

Kwota zł
58.499,00

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2012r. poz. 1228) łączy elementy funduszu alimentacyjnego sprzed 2004r oraz
obowiązującego do września 2008r. systemu zaliczek alimentacyjnych.
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na
podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa.
Prawo do świadczeń z FA mają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 725 zł netto.
Świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyżej niż 500,00 zł na
osobę uprawnioną. Prawo do świadczeń z FA ustala się na okres świadczeniowy począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.
Prawo do świadczeń z FA mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców
jak i dzieci z rodzin pełnych.
Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie
zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec
osoby uprawnionej: za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia
egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza
granicami Rzeczypospolitej polskiej, w szczególności z powodu:
-braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego z miejsca zamieszkania dłużnika, np. w przypadku braku umowy
międzynarodowej pomiędzy Polską i państwem, w którym dłużnik zamieszkuje,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
W sprawie funduszu alimentacyjnego wydano 179 decyzje administracyjne na kwotę
491730,00 zł.
3. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego na koniec 2014r. stanowi łącznie (ZA-596549,92zł + FA-2802573,37),
łącznie 3.399.123,29 zł.
Ściągalność z tytułu wypłat świadczeń z funduszów w roku 2014 wyniosła 70 203 zł.,
co stanowi 2,07% w stosunku do kwoty należności.
Na mocy art. 38 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, wprowadzona została obowiązująca od 1 października 2008r. zmiana w ustawie
z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnieniu informacji gospodarczych. W wyniku powyższej
zmiany, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 22 i ust. 2a ww. ustawy o udostępnianiu informacji
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gospodarczych, organ właściwy wierzyciela w zakresie określonym w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje
o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania zaległości
w ich uregulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Biuro informacji gospodarczej to platforma służąca gromadzeniu, przetwarzaniu oraz
udostępnianiu informacji o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców.
W dniu 24 listopada 2008r. została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, a Info Monitorem Biurem Informacji Gospodarczej z siedzibą
w Warszawie w sprawie przekazywania informacji gospodarczych dotyczących dłużników
alimentacyjnych.
Koszt obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, i obsługi funduszu alimentacyjnego
w 2014r. wyniósł 80.414,96 zł. Stanowił 3% dotacji w stosunku do poniesionych wydatków
na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ale w 100% nie zabezpieczył potrzeb tego
działu.
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X. Zakończenie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach realizuje zadania własne
i zdania zlecone gminie w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw
oraz uchwałami Rady Miejskiej z uwzględnieniem środków ustalonych w budżecie gminy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również pomaga w innej formie współpracując
z różnymi instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi:
1.Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej –Integracyjny Dzień Dziecka dla dzieci
niepełnosprawnych i zdrowych.
2.Pełczyckim Klubem Abstynenta
3.Instruktorem Terapii ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin.
4.CARITAS
5. Posterunkiem Policji w Pełczycach
6. Związkiem Emerytów i Rencistów w Pełczycach
7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
8. Zespołem Kuratorów Sądowych w Choszcznie
9. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Choszcznie
10. Z pedagogami szkolnymi
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