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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W MIĘKINI ZA ROK 2019 

 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

 

I. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

 W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini  zasiłki stałe 

pobierały 73 osoby - wypłacono 633 świadczeń na kwotę 329799 zł, 21 osób skorzystało z 

pomocy w formie zasiłków okresowych - wypłacono 34 świadczenia na kwotę 9104 zł. 

Głównie były to zasiłki wypłacane dla osób oczekujący na wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności (zgodnie z artykułem 106 Ustawy o pomocy społecznej).  Dla 66 osób 

pobierających zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną na kwotę 26313 zł. Dla 1 osoby 

opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 32053 zł, co daje średnią kwotę 

2671,10 zł. Miesięcznie.   Ponadto pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 348 

rodzinami. 

 

 W 2019r. wysłano do Sądu Rejonowego w Środzie Śl. 13 pozwów o ustalenie 

alimentów na rzecz osób pobierających zasiłki stałe z tut. Ośrodka, 4 pozwy o umieszczenie 

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bez zgody klienta a także 3 wnioski o 

ubezwłasnowolnienie.  

37 osobom udzielono pomocy w sprawie uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Ponadto tut. Ośrodek jest zobligowany do sporządzenia 17 stałych sprawozdań z działalności 

oraz kilkudziesięciu sprawozdań jednorazowych dotyczących różnych sfer pracy GOPS np. 
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zdarzeń losowych, działań na rzecz osób opuszczających zakłady karne, działań na rzecz osób 

bezdomnych itp.  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych itp. 

 

Zgodnie z art. 17, ust 3a  Ustawy o pomocy społecznej, pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w roku 2019 opracowywali  i realizowali następujące projekty socjalne i 

kampanie społeczne. 

 

1. Projekt pn,, Zamknięci w smutku” 

 

W listopadzie  w ramach projektu „Zamknięci w smutku” odbyło się spotkanie 

zorganizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini z 

Wrocławską Fundacją Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. 

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani tematyką mieszkańcy gminy Miękinia. Każdy z 

uczestników szkolenia otrzymał również darmowy poradnik dla osób w żałobie. Słuchacze 

mogli dowiedzieć się na temat przeżywania żałoby jej etapów oraz sposobów radzenia sobie 

ze smutkiem po zmarłym. 

Tego samego dnia odbyło się również szkolenie dotyczące profilaktyki zapobiegania 

samobójstwom dzieci i młodzieży w Szkołach: w Miękini, Pisarzowicach oraz Lutyni. 

Uczestnikami byli uczniowie klas 7 i 8. Zajęcia obejmowały krótką charakterystykę zjawiska, 

jego przyczyny i skutki. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie mogą szukać pomocy. 

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu wyraziły chęć udziału w kolejnych spotkaniach 

oraz przekonanie, że zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w życiu codziennym. 

 

 2. Szkolenie pn. „Jak opiekować się osoba starszą – aspekt praktyczny”. 

To projekt organizowany jest aktualnie przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini. Szkolenie w 2019 roku 

prowadziła pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej, wojewódzki konsultant w 

dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w latach 2006-2012. W ramach szkolenia poruszone 

zostały m.in. zagadnienia dotyczące: fizjologicznego starzenia się organizmu człowieka, 

główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby 
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ich rozwiązywania, metody skutecznej pielęgnacji, aranżacja przestrzeni w domu do potrzeb 

niesamodzielnej osoby starszej z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, metody 

wspomagające opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej, wykorzystanie sprzętu 

wspomagającego codzienną opiekę nad niesamodzielną osobą starszą itp. Każdy uczestnik 

szkolenia otrzymał darmowe materiały szkoleniowe, w których oprócz tematyki szkolenia 

znajdują się przykładowe ćwiczenia umysłowe i fizyczne dla osób starszych oraz 

przykładowe jadłospisy.  

 

 3. Projekt i kampania socjalna pod wspólną nazwą ,, I Ty możesz zostać 

bohaterem!’’ 

Realizacja projektu i kampanii dotycząca pierwszej pomocy pediatrycznej uzasadniona była 

ciągłym rozwojem Gminy Miękinia i wzrostem ilości mieszkańców posiadających dzieci. 

Celem projektu i kampanii było uświadomienie osobom odpowiedzialnym za dzieci, że 

szybka i skuteczna pomoc oraz wiedza na temat udzielania pomocy, może przyczynić się do 

zachowania dobrego zdrowia. Niejednokrotnie życie małych pacjentów mogłoby uratować 

klika prostych czynności wykonywanych przez matkę, ojca lub opiekuna na miejscu 

zdarzenia, pod warunkiem że zdołają w odpowiednim czasie rozpoznać zagrożenie. 

Uczestnicy projektu nabyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej. 

Przeprowadzone w ramach projektu warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

wśród rodziców. Projekt realizowany był w trzech miejscowościach Lutyni, Miękini                           

i Wilkszynie przy współpracy z Fundacją „Gotowi do ratowania”.  

 

 4.   Kampania i projekt pod wspólną nazwą ,, Od dziś mówię - nie ‘’ 

Realizacja kampanii i projektu dotycząca ,, Od dziś mówię nie’’ uzasadniona była 

zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu gminy Miękinia. Głównym 

działaniem było przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych 

wobec dzieci, ich konsekwencjom. Przedsięwzięcie podjęło problematykę wykorzystywania 

seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz handlu ludźmi. Ze względu na to że dzisiejsza 

młodzież i dzieci nie potrafią być asertywni potrzebne było podjęcie takiego tematu. Celem 
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projektu było również zwiększenie świadomości młodzieży, że mówienie słowa ,,nie’’ broni je 

przed skrzywdzeniem czy też wykorzystaniem. 

 5. Działania w związku z programem „Akcja Zima”  

W związku z okresem zimowym, a wraz z nim pogarszającymi się warunkami pogodowymi, 

tut. Ośrodek wraz z Policją przypominał  mieszkańcom gminy o konieczności zgłaszania 

informacji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, 

czy też osobie starszej, samotnej, która mogłaby być narażona na wyziębienie, czy też 

zamarznięcie. Ponadto funkcjonariusze Policji sprawdzali opuszczone budynki oraz inne 

miejsca, w których mogły znajdować się osoby bezdomne lub spożywający alkohol.  

W ramach programu kontynuowana była również współpraca z sołtysami, ośrodkami 

zdrowia oraz Strażą Gminną, którzy wskazywali osoby najbardziej potrzebujące do szeroko 

rozumianego wsparcia. 

 

 6. Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej 

Przy tut. Ośrodku funkcjonuje Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej. Klub zrzesza osoby, które 

w ramach wolontariatu deklarują chęć niesienia wsparcia głównie rzeczowego. Do Klubu 

napływają również informacje na temat osób, które pomocy potrzebują. Dzięki działaniom 

wolontariuszy w 2019r.,  19 rodzin z terenu gminy Miękinia wyposażono w potrzebne sprzęty 

gospodarstwa domowego oraz w meble, odzież, wyprawki dla noworodków. Ponadto 

pozyskano  telewizor, meble pokojowe, meble do pokoju dziecięcego, lodówkę, łóżeczka 

dziecięce, wózki, drobny sprzęt rehabilitacyjny, artykuły higieniczne, odzież zimową, pościel. 

Sprzęt przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.   

Dzięki korzystaniu z portali społecznościowych „KDPS” dociera do wielu osób, co ułatwia 

pozyskiwanie potrzebnych sprzętów, ubrań czy innych przedmiotów, na które czekają osoby z 

rodzin najuboższych. Aktualnie "KDPS" na swoim "facebookowym" profilu ma 1245 

obserwujących osób co znacznie ułatwia nawiązywanie kontaktu z osobami chętnymi do 

niesienia pomocy  rzeczowej.  

 7. Magazyn odzieżowy i przemysłowy 



 

5 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi magazyn, który na bieżąco zaopatrywany jest 

przez pozyskane od darczyńców oraz sponsorów artykuły w postaci odzieży, butów, zabawek,  

mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i wiele innych przedmiotów codziennego użytku.  

Akcje prowadzone są w sposób cykliczny poprzez ogłoszenia, plakaty zachęcające do zbiórki 

zamieszczane na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Miękinia, jak również w lokalnych 

mediach, w Internecie, na stronie internetowej tut. Ośrodka oraz na portalu 

społecznościowym. 

Mieszkańcy Gminy Miękinia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z 

w/w  wsparcia. W roku 2019 z takiej formy pomocy skorzystało ok. 250 osób. 

 8. Magazyn z żywnością  

Tut. Ośrodek zawarł umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań                       

z zakresu dystrybucji art. spożywczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa  2014-2020. W ramach realizacji umowy GOPS w Miękini  prowadzi magazyn 

z żywnością dla osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji.  W roku 2019 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał  w  ilości 8773,80 kg dla 150 osób 

miesięcznie. W skład  paczek żywnościowych  wchodziły następujące artykuły spożywcze: 

mleko, makaron świderki, ryż, kasza jęczmienna, marchewka z groszkiem, cukier biały, 

mielonka wieprzowa, szynka drobiowa, olej rzepakowy, ser żółty,  sok jabłkowy, herbatniki, 

koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, pasztet, fasola, miód, mleko. 

 Pracownicy socjalni  zajmowali się obsługą magazynu żywności tj. przy współpracy z 

chętnymi do pomocy  mieszkańcami gminy rozładowywali pozyskaną żywność do magazynu, 

wydawali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej żywności, 

rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni za sprawozdawczość. 

 

9.   Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych 

Tut. Ośrodek utworzył bazę zawierającą nazwiska osób, które chętne są do świadczenia wyżej 

wspomnianych usług na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia.  

Celem bazy jest ułatwienie kontaktu pomiędzy dwoma stronami - osobami potrzebującymi              

a osobami świadczącymi pomoc.  Pomoc opiekuna kierowana jest do osób starszych, 

niepełnosprawnych lub osoby, które po wyjściu ze szpitala potrzebują wsparcia w czasie 

rekonwalescencji.  
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Karty zgłoszonych opiekunek i opiekunów zawierają dane osobowe, dane kontaktowe oraz 

zakres prac wykonywanych przez opiekuna dzięki czemu łatwiej i szybciej można 

potrzebującej rodzinie zaproponować konkretne wsparcie. 

W miarę upływu czasu baza opiekunek jest stale poszerzana o nowe nazwiska osób chętnych 

do pomagania innym. Aktualnie lista osób chętnych do świadczenia pomocy innym wynosi  

15  osób. Osoby zgłaszające potrzebę skorzystania z usług opiekuńczych otrzymują 

bezpośredni kontakt do osób świadczących tego typu usługi w celu uzgodnienia szczegółów. 

W 2019 r. z bazy opiekunek skorzystało 13 rodzin poszukujących przede wszystkim opieki 

dla osób starszych i niepełnosprawnych.   

 10. Grupy Wsparcia 

W 2019r. roku prowadzono nabór do grupy wsparcia dla dla osób doznających przemocy w 

rodzinie. Udział zainteresowanych osób w grupie zapewniał uczestnikom:  

- zapewnienie bezpłatnego wsparcia doradcy prawnego, psychologa oraz terapeuty do spraw 

uzależnień 

-zapewnienie  

-  uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami 

- odnaleźć swoje mocne strony 

- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby 

- znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej 

- poszerzyć wiedzę z zakresu przemocy w rodzinie 

Grupa wsparcia otwarta była dla wszystkich mieszkańców Gminy Miękini a spotkania 

prowadzone były przez psychologa Gminnego Punktu Konsultacyjnego. 

Dla wszystkich osób, które zgłaszały przemoc w rodzinie proponowane było wsparcie 

terapeuty do spraw uzależnień – zarówno osobom uzależnionym jak i współuzależnionym. 

Pomoc była bezpłatna. Odbywała się jednorazowo lub w cyklu spotkań.  

Ponadto wparcie terapeuty ds. uzależnień zapewniane było systematycznie w szkołach, gdzie 

dzieci i młodzież poszerzały swoją wiedzę z zakresu uzależnień nie tylko od alkoholu, 

papierosów czy narkotyków ale również o uzależnieniach od smartfonów, telewizji czy 

internetu.  Z informacji zwrotnych od dyrekcji szkół wiemy, że spotkania te cieszyły się 
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dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży stąd kontynuowane są również  w roku 

2020.  

 

 

 11. Bezpłatna rehabilitacja w ramach NFZ 

 

Od grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini aktywnie realizuje we 

współpracy z EURO – MED bezpłatną rehabilitację w warunkach domowych dla 

mieszkańców gminy Miękinia. Z rehabilitacji korzystają mieszkańcy gminy, którzy 

legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności. Wizyty fizjoterapeutyczne obejmują 

m.in.: ćwiczenia indywidualne z pacjentem, ćwiczenia neurofizjologiczne, masaż leczniczy, 

elektroterapię i laseroterapię. W roku 2019r. skorzystało z rehabilitacji 20 osób.  

 12. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” 

W roku 2019r. tutejszy Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 

Cele programu to: 

wspieranie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 

poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.  

Program realizowany był przy współudziale szkół i przedszkoli z terenu gminy Miękinia, a 

także jednostek oświatowych z terenu innych gmin do których uczęszczają dzieci mieszkające 

na terenie gminy Miękinia. Programem zostało objętych 69 osób na kwotę 6226,58zł w tym: 

- 12-stu osobom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 2912zł, 

-3 rodziny tj.5 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności na 

łączną kwotę 550zł, 

- 49 rodzin tj. 53 osoby otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych na łączną kwotę 2764zł,58zł. Paczka żywnościowa dla 1 rodziny zawierała 

takie produkty żywnościowe  jak: koreczki śledziowe w plastikowym opakowaniu-1 szt., 

wędlina pakowana w kawałku-2 szt, kapusta kiszona (pakowana)-1 szt., konserwa mięsna-1 

szt., konserwa rybna- 2 szt, herbata czarna-1 op., majonez-1 szt., barszcz czerwony instant-2 
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szt., ryż-1 kg, mąka-1kg, ćwikła-1 szt., syrop do wody-1 szt., dżem-1 szt., pierniki w 

czekoladzie-1 op., olej rzepakowy 1l-1 szt . na łączną kwotę 56,42zł. 

Pracownik odpowiedzialny za realizację Programu systematycznie przeprowadzał kontrolę 

punktów wydawania posiłków, z której sporządzał stosowny protokół. 

Całkowity koszt Programu na rok 2019 wyniósł; 6226,58zł w tym udział środków własnych 

wynosi: 2491,58zł a wysokość dotacji 3735,00zł.  

 

 13.  Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zapewnienie całodobowej opieki w 

 DPS 

Rada Gminy Miękinia w dniu 29.12.2010r. podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych  

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu ich pobierania. 

Zgodnie z Uchwałą  dotyczącą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze koszt 1 godziny 

usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% najniższej emerytury brutto ogłoszonej 

przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. W roku 2019 najniższa emerytura wynosiła 1100 

zł. 

Wysokość odpłatności za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej 

i samotnie gospodarującej  oraz  od dochodu na członka rodziny w rodzinie. 

 Do zadań gminy należy również zapewnienie całodobowej opieki osobom, które tego 

potrzebują, poprzez zapewnienie im opieki w Domach Pomocy Społecznej. Z takiej formy 

pomocy korzystała 1 osoba, które przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach. 

Koszt pobytu tych osób w  DPS współfinansowany jest z budżetu gminy oraz z dochodu 

mieszkańca. Dla 1 osoby opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 32053 zł 

(koszt  po stronie mieszkańca w 2019 r. wynosił 9667,10 zł) 

 W roku 2019 nie było usług opiekuńczych finansowanych przez GOPS. Potrzeby w 

tym zakresie uzgadniane były z rodzinami osób wymagających wsparcia, jak również 

pracownicy socjalni uzgadniali pomoc sąsiedzką. Niezależnie od tego Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Miękini prowadzi ciągły nabór na osoby świadczące usługi opiekuńcze 

w ramach GOPS.  
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 14. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Na podstawie art.179§1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U.z 2019 r., poz 2086) oraz art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 r. (Dz.U. Z 2019 poz.1507) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. 

wypłacił wynagrodzenia za sprawowanie opieki na łączna kwotę 29445,00 (słownie: 

dwadzieścia dziewięć czterysta czterdzieści pięć). Jest to zadanie własne finansowane z 

budżetu państwa.  

 

II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O 

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 

 W ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2019 

podejmowano następujące działania: 

 Realizacja zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 

 Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Miękini oraz udział w Grupach 

Roboczych przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390, z 

2019 r. poz. 730). 

 Rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących informacji gdzie można uzyskać 

pomoc. 

 Publikowanie na stronie GOPS informacji o lokalnym systemie pomocy oraz o 

instytucjach pomocowych na terenie powiatu. 

 Uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie. 

 Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

 Zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 Kierowanie do programów korekcyjno edukacyjnych osób, co, do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
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 Współpraca z GKdsPiRPU w zakresie kierowania osoby, co, do której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie oraz istnieje prawdopodobieństw 

nadużywania przez nią alkoholu lub substancji psychoaktywnych na leczenie 

odwykowe. 

 Rozpoznanie sytuacji osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie w zakresie jej bezpieczeństwa. 

 Ocenianie ryzyka występowania przemocy wobec dzieci. 

 Umożliwienie korzystania z Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla osób, wobec 

których istniej podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie. 

 Profilaktyczne wizyty pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji w miejscu 

zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

 Interwencyjne wizyty pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji w miejscu 

zamieszkania osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy rodzinie. 

 Edukacja kadry pedagogicznej. 

 Edukacja rodziców i uczniów. 

 Wprowadzenie rocznego planu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 System wsparcia w instytucjach Oświaty dla dzieci względem, których zachodzi 

podejrzenie stosowania przemocy, prowadzenie przez pedagogów i psychologów 

szkolnych diagnoz oraz elementów terapii. 

 Konsultacje indywidualne i rodzinne z psychologiem szkolnym, kierowanie przez 

psychologów i pedagogów do Poradni Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej oraz podejmowanie współpracy przez 

przedstawicieli Oświaty z Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej i Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini 

 Udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie 

niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemoc w rodzinie.  

 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne, 

służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 

rodzinach zagrożonych przemocą tj. 
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 Punkt konsultacyjny działa przy  tut. Urzędu Gminy, gdzie zatrudniony jest specjalista 

terapii uzależnień, psycholog oraz przyjmują w ramach nieodpłatnego punktu prawnego 

radca prawny i adwokat. W ramach punktu konsultacyjnego prowadzone są między innymi 

takie działania jak: 

 Prowadzenie konsultacji indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby, co, do 

której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności 

ochrony przed sprawcą, odbywające się również w miejscu zamieszkania. 

 Udzielanie poradnictwa prawnego; pomoc w sporządzaniu wniosków, pism do 

Prokuratury, Sądu i innych instytucji 

 Przygotowanie do podjęcia terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 

 

 III. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W MIĘKINI 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 

730) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny w Miękini został 

powołany przez Wójta Gminy Miękinia w dniu 26.05.2011r.  

 Zespół Interdyscyplinarny w Miękini realizuje zadania wynikające z Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2021 i innych przepisów prawa. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i 

koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

organizacji pozarządowych oraz innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na dzień sporządzania sprawozdania: 

Przewodniczący Zespołu: 

Pani Monika Międzyrzecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini 

Wiceprzewodniczący Zespołu: 

Pani Izabela Urynowicz -  Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Miękini 
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Sekretarz Zespołu: 

Pani Aleksandra Kutkiewicz – Długosz – Referent ds. Obsługi Administracyjno – Technicznej 

Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (GOPS w Miękini) 

Pozostali członkowie Zespołu: 

Pani Jadwiga Rybacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutyni 

Pani Magdalena Wlaźlak - Szał – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miękini 

Pani Iwona Żurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach 

Pani Małgorzata Biszczak- Kunik – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Pan Leopold Pichowicz – Kierownik Posterunku Policji w Miękini (KPP w Środzie Śląskiej) 

Pani Małgorzata Sidorska - Sujecka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini 

Pani Karolina Rodziewicz - Rawska - Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Środzie 

Śląskiej 

Pan Piotr Sury – Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej 

Pani Dorota Litwin - Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień w Miękini 

Pani Rozalia Nazimek – Praktyka Lekarza Rodzinnego w Miękini 

 W roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini i 

podjęto 74 uchwał dotyczących m.in. powoływania przez Przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego Grup Roboczych na rzecz rodzin, w których występuje zjawisko 

przemocy oraz uchwał powołujących i odwołujących członków Grup Roboczych. 

 W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Zespołu 

powoływał grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie. Zadnia realizowane przez Grupy Robocze to m.in. opracowanie i 

realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie, monitorowanie rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. W roku 2019 w Gminie 

Miękinia wszczęto 50 procedur „Niebieskie Karty”, a powołano 40 grup roboczych. Grupy 

Robocze w 2019 roku zakończyły 30 procedur, a 14 kontynuowanych będzie w roku 2020.  

Działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego wykonywane  były przez wszystkich 

członków w ramach obowiązków słożbowych 

 

W skład grup roboczych wchodzili: 

 Pracownicy socjalni – przedstawiciele GOPS w Miękini 
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 Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej:   

            Dzielnicowi Posterunku Policji w Miękini 

 Przedstawiciele Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów uzależnień w Miękini 

 Kuratorzy 

 Psycholodzy, pedagodzy – przedstawiciele oświaty 

 Koordynatorzy - przedstawiciele GOPS w Miękini 

 

 W ramach monitoringu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2021, przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.. U.2005 nr 180 poz. 1493, t. j. Dz. U. z 

2015r. poz. 1390) podczas pierwszego w 2019 roku posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Miękini, przekazali do protokołu Zespołu Interdyscyplinarnego 

roczne sprawozdania z zadań podejmowanych w ramach własnych kompetencji i 

wynikających z Programu. 

 

 

 

IV.  REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O 

WSPIERANIU RODZIN I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 1. Asystent Rodziny  

W związku z realizacją  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tut. 

Ośrodku w roku 20019r. prowadzony cały czas był nabór na stanowisko Asystenta Rodziny -  

rodzaj umowy – umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.   

W 2019r. nie wpłynął do tut. Ośrodka żaden wniosek o przyznania pomocy w formie 

Asystenta Rodziny.  Pomoc rodzinom gdzie wymagane jest poszerzenie kompetencji 

wychowawczych prowadzone jest w ramach pracy socjalnej przez pracowników socjalnych 

przy wsparciu psychologa i terapeuty.   

2. Piecza zastępcza 
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W 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zgodnie z  art. 191 ust. 9 ustawy z 

dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej ponosił koszty 

umieszczenia przez Sąd Rodzinny 2 dzieci przebywającej w rodzinie zastępczej oraz 6 dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jedno dziecko w 2019r.   

opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą i wróciło do domu rodzinnego. Łączne koszty 

w 2019 r. wyniosły 8 428,08 zł. 

V. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY, GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZIN. 

 Zadania zapisane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2014-2020, Gminnym Programie Wspierania Rodzin na lata 2018-2020 oraz Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2016-2021 są realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu. 

 W roku 2019 rozpoczęto wstępne działania zmierzające do przygotowania w/w 

dokumentów kończących obowiązywać w roku 2020. 

 

VI.  ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do systemu świadczeń rodzinnych zaliczają 

się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze – zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. 

1. Zasiłek rodzinny  

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674, 00 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
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kwoty 764, 00 zł. . W roku 2019 r. rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie straciły 

świadczeń rodzinnych  dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia 

są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotyczy to zasiłku rodzinnego i 

dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia 

roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.  

 

Wysokość zasiłku rodzinnego dla poszczególnych grup wiekowych w roku  2019 r. wynosiła: 

 95 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia  

 124 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  

 135 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,  

 

Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:  

 samotnego wychowywania dziecka 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)  

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł.  

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90 zł. Powyżej 5 

roku życia do ukończenie 24 roku życia 110 zł.  

 podjecie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazdy 69 zł., 

zamieszkanie 113 zł.  

 urodzenie dziecka 1000 zł  

 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł  

 rozpoczęcie roku szkolnego 100 zł  

 

2. Świadczenie pielęgnacyjne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 111 ze zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1583,00 zł miesięcznie. Ponadto, ustawa określa mechanizm 

corocznej waloryzacji świadczenia. Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a 

decyzje będą natychmiast wykonalne. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego będzie ogłaszał wysokości świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok 
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kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.  

 

3. Zasiłek pielęgnacyjny  

Zasiłek pielęgnacyjny  przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej 

się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 rok życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a 

także przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o 

zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz 

wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2018r. poz. 1497 ), w okresie od 01.01.2019 r. do 

30.10.2019 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał w kwocie 184,42 zł miesięcznie. Od 01. 11. 

2019r. wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł.  

  W okresie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Miękini przyjęto 100 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

4. Świadczenie rodzicielskie  

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje  świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie 

przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wynosi 

1000,00 zł miesięcznie. Jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je 

pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przysposobienia lub objęcia opieką 

jednego dziecka; przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni trójki dzieci.  

 

5. Zasiłek dla opiekunów  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

zasiłek dla opiekunów przysługuje osobom, 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. Wysokość zasiłku dla opiekuna w 2019 

r. wynosiła 620,00 zł. miesięcznie.  
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6. Specjalny zasiłek dla opiekuna 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 25 lutego 1964r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z2019 r. poz. 2086 i 2089) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1)nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej lub 2)rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej– w celu 

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 samodzielnej 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, 764,00 zł.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.  

 

 W okresie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Miękini przyjęto 667 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych tj. zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego oraz 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także zasiłku dla opiekuna i 

wydano 1177 decyzji dotyczących przyznania świadczeń, zmiany wysokości świadczeń, 

uchylenia prawa i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. Wypłacono 14 309 świadczenia rodzinne na kwotę 

3 385 606 zł., w tym:  

  6554 zasiłków rodzinnych na kwotę 760 998 zł.  

 24 dodatki z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 24 000 zł.  

 161 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  

wychowawczego na kwotę 63 764 zł.  

  231 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 46 343 zł.  

  483 dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 51 

930zł.  
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  329 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 32 900 zł.  

  539 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania na kwotę 38 275 zł.  

 855 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 81 225 

zł.  

 3 942 zasiłki pielęgnacyjne za kwotę 746 716,00 zł.  

  701 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  1 103 878,00 zł.  

 103 jednorazowych zapomóg na kwotę 103 000 zł.  

  317 świadczeń rodzicielskich na kwotę 289 620 zł  

  opłacono 575 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 233 519,00 zł.  

  opłacono 222 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 28 488,00 zł.  

  wypłacono 24 zasiłków dla opiekuna na kwotę 14 880,00 zł.  

 wypłacono 70 specjalnych zasiłków dla opiekuna ma kwotę  42 957,00 zł. 

 

VII.  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

   Od 1 kwietnia 2016 r. funkcjonuje forma wsparcia dla rodzin - świadczenia 

wychowawcze uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407). Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 

nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

         Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 

opiekunowi prawnemu dziecka, a także dyrektorowi domu pomocy społecznej (wprowadzono 

od 01.07.2019 r.) do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia wysokości 500,00 zł 

miesięcznie na dziecko. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, 

dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, 

a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie 
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przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.  W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, 

jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub 

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, 

kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy 

kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. W przypadku dziecka 

umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje 

dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 

w/w ustawy, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do 

otrzymania świadczenia wychowawczego (wprowadzono od 01.07.2019 r.). 

        Od 01.07.2019 r. zmieniono zasady przyznawania świadczenia wychowawczego  

obecnie przysługuje ono wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w 

rodzinie. Na mocy obowiązujących przed w/w datą zasad świadczenie wychowawcze 

przysługiwało  na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny było dziecko 

niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko osobom, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1 200,00 zł. 

Świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie było uzależnione od spełnienia 

kryterium dochodowego. 

        Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane było na okresy zasiłkowe.   Kolejny 

okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego,  rozpoczął się 01 

października 2018 r. i kończył się 30 września 2019 r. W przypadku ustalania prawa do 

świadczenia wychowawczego na w/w okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody 

stanowiły podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, był rok kalendarzowy 

2017. Prawo do świadczenia ustalało się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o 

utracie i uzyskaniu dochodu. 

Następny okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 

01 lipca 2019 r. i kończy się 31 maja 2021 r. (w przypadku dzieci, na które świadczenie 

przyznane było do 30 września 2019 r. w nowym okresie prawo do świadczenia 

wychowawczego było ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.).  Od 

dnia 01 lipca 2019 r.  nie uwzględnia się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

     



 

20 

       W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 2753  wniosków o 

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 2820 rozstrzygnięć w sprawach 

dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym 2662 rozstrzygnięć przyznających prawo 

do świadczenia wychowawczego, 5 rozstrzygnięć odmawiających przyznania prawa do 

świadczenia, 57 rozstrzygnięć o uchyleniu prawa do  świadczenia, 48 rozstrzygnięć o  

umorzeniu postępowania,  45 rozstrzygnięć dotyczących żądania zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń oraz 3 wnioski pozostawione bez rozpatrzenia.  

Wypłacono 32 689  świadczeń wychowawczych na kwotę 16 292 271,92  zł. 

 

 

VIII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

określa zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych. 

W okresie od 01. 01. 2019r. do 31. 12. 2019r. wypłacono osobom uprawnionym 758 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 328 382 zł.  

Wydano 52 decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy 

świadczeniowe 2018/2019 oraz 2019/2020. Systematycznie informowano dłużników 

alimentacyjnych  oraz organy właściwe dłużników alimentacyjnych  o przyznaniu osobom 

uprawnionym świadczeń z FA.  50 dłużnikom alimentacyjnym oraz organom właściwym 

dłużników alimentacyjnych wysłano informacje o wysokości zobowiązań  dłużnika wobec 

skarbu państwa. Przekazano komornikom sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne 

decyzje przyznające osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

harmonogramy wypłat decyzji oraz wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, 

prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r.,  poz. 670 ze zm.)  

podejmowane  są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli: 

1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego;  
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2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel 

ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego;  

3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.  

W powyższym okresie, przeprowadzono działania wobec 56 dłużników alimentacyjnych. 

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji 

rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia 

oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego 

oświadczenie majątkowe.  

Na 56 wysłanych wezwań do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia 

oświadczenia majątkowego,  zgłosiło się 10 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono 10 

wywiadów alimentacyjnych, odebrano 10 oświadczeń majątkowych. W sprawie  dłużników 

alimentacyjnych , którzy nie odebrali korespondencji wysłano wnioski do urzędów gmin z 

prośbą o podanie aktualnego adresu zameldowania, pisma do policji z prośbą o sprawdzenia 

czy w/w przebywają pod wskazanymi  adresami oraz pisma do komorników o ustalenia 

miejsca zamieszkania dłużnika. 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych  przekazywano komornikowi 

sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.  

Komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela przekazywano pisemne informacje o 

działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.  

Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, iż z 10 dłużników, którzy stawili się w tut. 

ośrodku na wywiad,  4 dłużników jest zarejestrowanych w PUP jako osoba bezrobotna, 1 jest 

zatrudniony, 1 dłużnik nie jest zdolny do podjęcia zatrudnienia (orzeczenie ZUS). W trakcie 

wywiadu alimentacyjnego zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w PUP.  

W przypadkach gdy dłużnik alimentacyjny nie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań z 

powodu braku zatrudnienia , tut. GOPS zobowiązywał dłużnika do zarejestrowania się jako 

bezrobotny lub poszukujący pracy. W przypadku osób zarejestrowanych w PUP  

informowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika  

alimentacyjnego – 4 osoby. 

        W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy 

dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub 

odmówił: 
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1) złożenia oświadczenia majątkowego, 

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 

pracy, 

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, wykonywania prac społeczno-użytecznych, prac interwencyjnych, robót 

publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub 

przygotowaniu zawodowym dorosłych,  

       - organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 

6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie 

niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów). W związku z powyższym wszczęto 7 postępowań w sprawie 

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, z 

powodu niestawienia się na wezwanie w tut. GOPS. 

        Wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Dwa postępowania zostały umorzone jako bezprzedmiotowe: jeden dłużnik 

stawił się na wywiad alimentacyjny, jeden dłużnik wywiązuje się ze zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. 

Na podstawie przepisu art.209 § 3 k.k. w związku z przepisem art. 304§2 k.p.k., instytucje 

państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o 

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu 

powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego 

zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. W związku z 

powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, w roku 2019 wysłał do 

Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa niealimentacji. oraz 3  wnioski o ściganie dłużnika alimentacyjnego na 

podstawie art. 2019 §2 kodeksy karnego. Dwóm dłużnikom alimentacyjnym zatrzymano 

prawa jazdy. 
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W powyższym okresie komornik sądowy, dłużnicy alimentacyjni oraz komornik skarbowy  

przekazali GOPS wyegzekwowane świadczenia w kwocie 110 561,42 zł. – skuteczność 

egzekucji wypłaconych przez GOPS świadczeń wyniosła 33,77 %. 

W celu poprawienia skuteczności egzekucji kontynuowano współpracę z Biurem Informacji 

Gospodarczej „Infomonitor”,  BIG ERIF, Krajowym Rejestrem Długów  z Krajowym Biurem 

Informacji Gospodarczej oraz Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG SA – 

wpisano do Centralnej Ewidencji Dłużników 45 dłużników alimentacyjnych. Powyższy 

rejestr aktualizowany jest na bieżąco, po każdej wypłacie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Umieszczenie informacji powoduje, iż wiedza o nierzetelnych płatnikach 

jest powszechnie dostępna, co przekłada się na problemy z uzyskaniem kredytu, leasingu czy 

kupnem telefonu komórkowego. 

Łącznie w roku 2019 wszczęto 52 sprawy, dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz 56 spraw dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

 

IX. DODATKI MIESZKANIOWE 

 

 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z 

zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych 

przepisami. 

W okresie od 01. 01. 2019r. do 31. 12. 2019r. do tut. GOPS nie wpłynął żaden wniosek o 

wypłatę dodatku mieszkaniowego. 

   

 

X. DODATEK ENERGETYCZNY 

 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne  Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),  może otrzymać odbiorca wrażliwy 

czyli osoba, która:  

 złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego  

 ma przyznany dodatek mieszkaniowy,   
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 jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym   

 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

W związku z powyższym w okresie od 01. 01. 2019r. do 31. 12. 2019r. nie wypłacono 

dodatków energetycznych. 

 

 

XI. KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Z dniem 01. 01. 2015r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:  

- rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 

dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą dom 

dziecka), 

- dzieciom w wieku do 18 roku życia, do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w 

szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 

się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności na czas wydania 

orzeczenia, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co 

najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

 Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu 

w rodzinie. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w formie tradycyjnej a od 1.01.2018r. 

również w formie elektronicznej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu 

form alternatywnie. Wnioskując o KDR jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej 

oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.  

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, który umożliwia 

korzystanie z szerokiej gamy upustów. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą 

oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.  

Informacje o programie oraz wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach 

www.rodzina.gov.pl  i  www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. 

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/Ustawa_Karta_Duzych_Rodzin_DzUst_1863.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/Ustawa_Karta_Duzych_Rodzin_DzUst_1863.pdf
http://www.mpips.gov.pl/
http://rodzina.gov.pl/
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
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 W okresie od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019r. przyjęto 160 wniosków o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny, w tym 109 o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz 

pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Ponadto złożono 4 

wnioski o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, 5 wniosków o przyznanie nowych Kart 

Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, 3 wnioski o 

przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 13 

wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. W powyższym okresie 

wydano 425 kart dla członków rodzin wielodzietnych, w tym 270 kart dla 

rodziców/małżonków i 155 kart dla dzieci. 

 

 

XII.   „ZA ŻYCIEM” 

 

  Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje forma wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin- ,,Za 

życiem'' uregulowana ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

,,Za życiem''. Celem ustawy jest odpowiednie wsparcie kobiet w trakcie ciąży i porodu, 

opieka psychologiczna, poradnictwo dotyczące realizacji indywidualnych potrzeb rodzin 

(koordynowane przez asystenta rodziny), opieka paliatywna i hospicyjna poza kolejnością czy 

hospicyjna 10-dniowa „opieka wyręczająca”.  Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie 

opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) 

bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w 

nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.  Podstawą do skorzystania z 

uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.   

           W  okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do tutejszego Ośrodka wpłynął 1 wniosek 

o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wydano 1 

decyzje odmawiającą przyznania w/w świadczenia ze względu na niedostarczenie 

poprawnego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego,  stwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
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chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu  posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 

położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii 

dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. 

W dniu 23.10.2019 r. do tutejszego ośrodka wpłynęło odwołanie od w/w decyzji odmownej, 

natomiast w dniu 25.10.2019 r. odwołanie wraz z dokumentami zostało przesłane do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego odwołanie 

nie zostało rozpatrzone. 

 

 

XIII.    ,,DOBRY START'' 

 

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”.                                                                              

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w kwocie 300,00 zł raz w roku, bez kryterium 

dochodowego, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 20. lub – w 

przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia.   Świadczenie dobry start przysługuje 

także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed 

rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się 

kończy 20. rok życia, ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed 

rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się 

kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności.  

 Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, 

dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub 

nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-

wychowawczym. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 

dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 

szkole.  

  Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub 
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opiekunowi  faktycznemu dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

– rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówki 

opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” były 

przyjmowane elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz tradycyjnie (w 

wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  

W okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 1734 wnioski o 

ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry Start”.  Wydano 1734 rozstrzygnięcia  w sprawach 

dotyczących świadczenia  „Dobry Start” w tym 1731 rozstrzygnięć przyznających prawo do 

świadczenia. Przyznano 2 369 świadczeń  „Dobry Start”, wypłacono 2 369 świadczeń  na 

kwotę 710 250 zł ( 3 świadczenia w kwocie po 150 zł,  wypłacono w ramach opieki 

naprzemiennej). 

 

XIV.    INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W MIĘKINI 

 

  1. Strona internetowa GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini prowadzi własną stronę internetową 

www.gops.miekinia.pl , na której regularnie były umieszczane wszelkie informacje dotyczące 

działań podejmowanych przez tut. Ośrodek, komunikaty, czy też wszelkie informacje 

dotyczące wydarzeń dotyczących mieszkańców gminy Miękina. 

 Ponadto informacje na temat pracy tut. Ośrodka i podejmowanych działań 

zamieszczane są na portalu społecznościowym Facebook poprzez konto o nazwie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.  

 2. Prace społecznie-użyteczne 

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Miękinia w sprawie organizacji prac społecznie- 

użytecznych od dnia 01 marca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku osoby bezrobotne 

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywały prace społecznie użyteczne na 

terenie gminy. Prace społecznie użyteczne zorganizowano dla 15 osób. Głównym celem  

powyższego programu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla, których Powiatowy Urząd Pracy w 

Środzie Śląskiej ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu 
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społecznym i zawodowym. Prace refundowane były częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy 

– 4,98 zł/ h oraz ze środków Gminy Miękinia 3,32zł/h. Zgodnie z zawartym pomiędzy 

Starostą Średzkim a Gminą Miękinia porozumieniem tygodniowa norma czasu pracy dla 

wykonujących prace społecznie użyteczne wynosi 10 godzin, miesięczna zaś 40 godzin. Do 

podstawowych obowiązków wykonujących prace jest utrzymanie czystości na terenie 

wybranych miejscowości w szczególności: przystanków, placów zabaw, boisk, terenów przy 

świetlicach wiejskich. Dodatkowo osoby wykonujące prace społecznie użyteczne brały 

aktywny udział w pracach wykonywanych na rzecz wsi.  

 Po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych trzy osoby znalazły 

zatrudnienie przy pracach porządkowych. W roku 2020 realizacja prac społecznie-

użytecznych będzie kontynuowana od dnia 02.03.2020 r. przez okres 10 miesięcy.  

 3. Kontrola zarządcza 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora 

finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 

i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Interpretując tą 

definicję warto powtórzyć zatem, że kontrola zarządcza to ogół działań zarządczych w 

jednostce zorientowanych na osiągnięcie celów i zadań organizacji. Zapewnienie osiągnięcia 

celów i zadań oznacza nacisk na skuteczność działania. W myśl powyższej definicji cele 

organizacji mają być osiągnięte w sposób:  

 zgodny z prawem,  

 efektywny, co oznacza zapewnienie najlepszej możliwej relacji pomiędzy 

ponoszonymi nakładami i osiąganymi efektami,  

 oszczędny, co oznacza zapewnienie najniższego możliwego kosztu realizacji celów i 

zadania przy założeniu odpowiedniej jakości wykonania,  

 terminowy, co oznacza wykonanie celów i zadań w odpowiednim czasie bez wzrostu 

nakładów lub utraty jakości.  

          Kierownik w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność 

kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów. W celu prawidłowej realizacji kontroli 

zarządczej Kierownik GOPS w Miękini powołał zespół ds. kontroli zarządczej. W skład 

zespołu wchodzi czterech pracowników zatrudnionych w tutejszym Ośrodku na różnych 

stanowiskach. Zróżnicowanie stanowisk pracy zajmowanych przez zespołu ma na celu     

opracowanie listy ryzyk uwzględniającej problemy pojawiające w związku z realizacją 
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wszystkich zadań Ośrodka. Zespól odrębnie ocenia stan kontroli zarządczej na podstawie 

sprawozdań z realizacji celów, ankiet dotyczących oceny pracy pracowników tutejszego 

Ośrodka oraz ankiet badających satysfakcję klientów. Zespół ds. kontroli zarządczej 

przeprowadza analizę występujących w jednostce ryzyk i na jej podstawie opracowuje plan 

ryzyk na następny rok. Każdy pracownik ma prawo zgłosić ryzyko, które powinno zostać 

ujęte w wyżej wspomnianej liście. Członkowie w/w zespołu po zakończeniu roku 

kalendarzowego oceniają stan kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Miękini. Wszyscy pracownicy tutejszego Ośrodka są zobowiązani do przekazywania 

Kierownikowi informacji, mających wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej. Na 

podstawie uzyskanych od pracowników informacji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miękini  w razie potrzeby podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich 

zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności 

poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w Ośrodku procedur i regulaminów. Co 

najmniej raz w roku, przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej. 

Samoocena stanowi źródło informacji o stanie kontroli zarządczej.   Dodatkowo w ramach 

kontroli zarządczej wdrożono system kontroli wewnętrznej prowadzonej na podstawie 

harmonogramu ustalanego na rok kalendarzowy.  

  Szczególnie istotnym elementem kontroli zarządczej jest Kodeks Etyczny przyjęty  

odrębnym zarządzeniem Kierownika Ośrodka. Pracownicy zatrudnieni w tutejszym Ośrodku 

zostali zapoznani z Kodeksem Etycznym, w codziennej pracy przestrzegają jego postanowień. 

Kierownik przeprowadza okresowe oceny wszystkich pracowników zatrudnionych w 

Ośrodku.  Rekrutacja nowych pracowników prowadzona jest w formie otwartego naboru  

kandydatów na wolne stanowisko. W celu wyboru najlepszego kandydata Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini powołuje komisję rekrutacyjną.  

 W ramach kontroli zarządczej Kierownik Ośrodka wprowadził szereg procedur 

wewnętrznych. Rejestr procedur jest aktualizowany na bieżąco i ogólnie dostępny na stronie 

internetowej w zakładce „kontrola zarządcza”. Kierownik tutejszego Ośrodka corocznie  do 

15 lutego składa do Wójta Gminy Miękinia oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 

zakresie ponoszonej przez siebie odpowiedzialności za realizowanie przez jednostkę cele, 

zadania, w szczególności dotyczące zapewnienia, że: 

1) działania przez nich podejmowane pozostają w zgodności z przepisami prawa, 

2) zasoby, którymi dysponują są używane w sposób racjonalny i efektywny; 

3) realizowane są założone cele i zaplanowane zadania; 
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4) informacje generowane przez jednostkę są rzetelne, aktualne i dokładne; 

5) jednostka chroniona jest w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo; 

6) istniejące i pojawiające się ryzyka związane z realizacją celów i zadań 

są monitorowane na bieżąco. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przedkłada Radzie 

Gminy projekty uchwał dotyczących realizowanych przez Ośrodek zadań. W roku 2019 z 

inicjatywy Kierownika tutejszego Ośrodka Rada Gminy Miękinia podjęła trzy uchwały : 

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania uczniów, 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

- w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

- zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

4. Współpraca środowiskowa i instytucjonalna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu podniesienia skuteczności swoich działań  

współpracuje z : 

 

 jednostkami oświatowymi 

 sołtysami 

 policją 

 prokuraturą 

 sądem 

 Powiatowymi Urzędami Pracy 

 Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy 

 Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej 

 Samorządowym Ośrodkiem Kultury 

 Samorządowym Zespołem Oświaty 

 jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej ( OPS, PCPR, DOPS) 

 kościołem 

 służbą zdrowia 

 Strażą Gminną  
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oraz innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działając na rzecz mieszkańców 

gminy. 

W 2019 roku wspólnie z w/w jednostkami i instytucjami zrealizowano „przegląd” rodzin 

z małoletnimi dziećmi pod względem zagrożenia życia i zdrowia, konieczności wsparcia 

psychologicznego lub zwiększenia ilości wizyt pracowników socjalnych w środowisku. 

 5. Punkt mediacyjny  

Punkt Mediacyjny, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, 

proponuje mieszkańcom Gminy Miękinia wstępną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

rodzinnych w drodze mediacji prowadzonej przez bezstronnego mediatora. 

Mediacja może dotyczyć takich spraw jak: 

 Uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi, kosztów utrzymania dzieci. 

 Uzgodnienie warunków opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny. 

  Ustalenie zasad korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. 

 Podjęcie ostatecznej decyzji co do rozstania lub pozostania w związku małżeńskim. 

 Inne sprawy sporne, dotyczące konfliktów w rodzinie zgodnie z zadaniami 

realizowanymi przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini. 

Pomoc oferowana przez Punkt Mediacyjny przy GOPS w Miękini ma charakter 

konsultacji wspomagającej  funkcjonowanie rodziny. W tut. Ośrodku na stałe zatrudniona jest 

osoba posiadająca uprawnienia mediatora.   

 

 

 W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini nadal występował 

problem z obsadzeniem stanowiska asystenta rodziny. Pomimo ciągłego naboru brak jest osób 

posiadających uprawnienia do pracy na stanowisku asystenta rodziny. Występujący w 

tutejszym Ośrodku brak odpowiednich kandydatów jest problemem ogólnokrajowym. 
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Kierownik GOPS nie zgłasza dodatkowych potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini. 

 


