Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 rok

Załącznik 7
Pomoc społeczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką budżetową
utworzoną w celu realizacji zadań własnych oraz zleconych Gminie. Organizuje i koordynuje
całość inicjatyw, przedsięwzięć i zabezpieczeń na rzecz mieszkańców gminy, osób
potrzebujących pomocy, wynikających z następujących Programów, uchwalonych przez Radę
Miejską w Końskich:
1) uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 –
2022” (zmiana: uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
21 grudnia 2017 r.),
2) uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego dla gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) uchwała Nr XXXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
4) uchwała Nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do świadczenia
pieniężnego
na zakup żywności,
5) uchwała Nr XXXVII/384/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
6) uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania,
7) uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
8) uchwały Nr LV/408/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora M-GOPS w Końskich do prowadzenia postępowań
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w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkujących na terenie gminy Końskie,
9) uchwała XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Końskie,
10) uchwała Nr XXX/311/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin,
11) uchwała Nr XXXV/359/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w ramach zadań własnych
z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę
Końskie (zmiana: uchwała Nr XVII/160/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 grudnia 2015r.),
12) uchwała Nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
13) uchwała Nr LVIII/533/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018,
14) uchwała Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie
specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Końskich (zmiany: uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
21 stycznia 2016r., uchwała Nr XXXI/314/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 marca 2017 r.),
15) uchwała Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (zmiana: uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r.),
16) uchwała Nr XVII/159/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
17) uchwała Nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r.
w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych,
18) uchwała Nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej,
19) zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Końskie właściwej do realizacji
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zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
20) zarządzenie Nr 393/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania
i rozwiązywania z rodziną wspierającą umów określ. zasady zwrotu kosztów zw.
z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2022
Szczegółowy opis monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2015-2022 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu.

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
za 2018 r.
Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był programem
wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze
obowiązkowym określonych w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Celem szczególnym programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych
i osób niepełnosprawnych. Pomoc była udzielana osobom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej oraz spełniającym
kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy.
Pomoc mogła być udzielana w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Od 2014 r. z uwagi na zmianę stanu prawnego oraz fakt, iż Uchwała Rady Ministrów
Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. nie była obowiązującym aktem prawa, aby objąć w ramach
programu pomocą osoby kwalifikujące się w przedziale kryterium dochodowego 100% - 150%,
wymagane było podjęcie przez Gminę stosownych uchwał:
- w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności,
- sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„ Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
W ciągu roku na realizację zadania wydatkowano ogółem 936.164,50 zł, z czego 206.152,95 zł tj.
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w 22% pochodziło z budżetu gminy, a 730.011,55 zł tj. 78% z budżetu państwa (forma dotacji
celowej).
W ramach programu stosowano 2 formy pomocy: posiłki oraz zasiłki celowe na zakup posiłku
lub żywności. Pomocą w formie posiłków objęte były dzieci (posiłki wydawano w żłobkach,
przedszkolach i szkołach) oraz osoby dorosłe (posiłki wydawano w stołówce Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich). Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności
przyznawano w sytuacji braku możliwości zapewnienia posiłku.
W 2018 program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1.701 osób. W tym 245 osób
skorzystało z posiłków. Decyzją dyrektora M-GOPS pomoc w formie jednego gorącego posiłku
w placówkach oświatowych zostało otrzymało 190 dzieci.
W przypadku dzieci program przewidział możliwość objęcia pomocą bez przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. O objęciu dziecka pomocą w formie
posiłku decydował dyrektor placówki oświatowej w porozumieniu z dyrektorem MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. W 2018 roku z tego rodzaju pomocy
skorzystało 3 dzieci.
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności wynosiła 1649. Zasiłek celowy był wypłacany w wysokości 100,- zł m-cznie
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 80,- zł dla osoby w rodzinie.
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
M-GOPS w Końskich realizuje zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, którym jest
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
W zależności od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznych w/w forma pomocy była realizowana
od 1 do 4 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych
od pracy, a usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej od 26 do 30 godzin miesięcznie.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. usługi opiekuńcze świadczone były dla 96 osób,
w tym 11 osobom przyznano usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej.
Świadczeniobiorcy ponosili koszty odpłatności w zależności od posiadanego dochodu
co regulowała Uchwała NR XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
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w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w M-GOPS Końskie
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 4145). Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych
w 2018 roku wynosił 19,52 zł.
W oparciu o w/w Uchwałę zastosowano zniżki w odpłatności za usługi opiekuńcze:
- ze względu na osiągnięty wiek 90 lat – 20 % zniżki dla 11 osób,
- ze względu na fakt, iż odpłatność za usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki
związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby
samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego
– 30 % zniżki dla 32 osób,
- ze względu na konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy
w formie usług opiekuńczych – 30 % zniżki dla 6 osób,
- ze względu na konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług – 30 % zniżki dla 6 osób.
W roku 2018 nieodpłatne usługi opiekuńcze (dochód nie przekraczał ustawowego kryterium
dochodowego) zostały przyznane dla 8 osób.
Świadczeniobiorcy, którym M-GOPS w Końskich przyznał w 2018 roku usługi opiekuńcze
sklasyfikowano w następujący sposób:
Ze względu na płeć:
- 73 kobiety,
- 23 mężczyzn.
Ze względu na wiek, powyżej 65 lat:
- 63 kobiety,
- 16 mężczyzn.
Ze względu na wiek, powyżej 75 lat:
- 51 kobiet,
- 11 mężczyzn.
Z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - 47 osób.
Ogólna liczba świadczeń w tym okresie wyniosła 30.994 na kwotę 1.102.156,84 zł.
Zwrot za odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających ze świadczenia wyniosła
w 2018 r. 196.472,35 zł.
W 2018 roku pomoc w formie usług opiekuńczych realizowało łącznie 29 opiekunek.
5

Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 rok
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ), a zatem pomoc społeczna
nie może zastępować innych podmiotów, które w pierwszej kolejności zobowiązane są do działań
na rzecz osób potrzebujących. Może tylko dopełniać świadczenia, które prawnie zabezpieczane
są przez inne systemy, oczywiście w ramach swoich możliwości, zarówno finansowych jak
i związanych z odpowiednią kadrą specjalistów. Przed udzieleniem wsparcia w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości
i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art.7),
przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
a w przypadku dziecka także ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich realizuje również specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, które należą
do zadań zleconych gminy, a środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Rodzaje
specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowane są do szczególnych potrzeb osób
wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia
lub niepełnosprawności świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej
w Końskich przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym
dla 25 osób (15 dzieci i 10 dorosłych).
Rodzaje specjalistycznych usług dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających
pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia
lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
Dzieciom chorym na autyzm i z zaburzeniami psychicznymi przyznano:
- rehabilitację ruchową - dla 8 dzieci,
- zajęcia pedagogiczno - logopedyczne – dla 4 dzieci,
- terapię sensoryczną – dla 7 dzieci,
- terapię zajęciową – dla 5 dzieci.
Dorosłym z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku przyznano:
- rehabilitację ruchową - dla 4 dorosłych,
- opiekę pielęgniarki psychiatrycznej – dla 7 osób,
- terapię zajęciową – dla 3 osób.
Świadczeniobiorcy korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność
za usługi w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, co reguluje
6

Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 rok
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cenę 1 godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Ośrodek
Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona
z umowy zawartej przez tut. Ośrodek z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania
poprzedzonej postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W 2018 roku zarządzeniem Nr 28/2017 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Końskich z dnia 12 grudnia 2017 r cena 1 godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych wynosiła:
- pielęgniarka

- 40,00 zł,

- rehabilitant

- 80,00 zł,

- terapeuta zajęciowy

- 50,00 zł,

- pedagog – logopeda

- 50,00 zł,

- psycholog

- 70,00 zł.

Nieodpłatnie specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 11 osób, a częściowo zwolnionych
z ponoszenia odpłatności były 2 osoby.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez terapeutów posiadających kwalifikacje
do wykonywania zawodu i posiadały co najmniej półroczny staż w jednej z następujących
jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ww. terapeuci posiadali przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
W 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyło 15 terapeutów :
- terapeuta zajęciowy – 3 osoby;
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- psycholog – 1 osoba;
- pielęgniarka – 4 osoby;
- rehabilitant – 5 osób;
- pedagog-logopeda – 2 osoby.
Łączna liczba świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2018 r.
do grudnia 2018 r. wyniosła 2.503 na kwotę 143.530,00 zł.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich od stycznia do grudnia 2018 roku
organizował i świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w oparciu o:
 ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508),
 ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1878),
 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).
Realizowanie przez M-GOPS w Końskich usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi zmniejsza zapotrzebowanie na opiekę
instytucjonalną w domach pomocy społecznej i jednocześnie pozwala zmniejszyć koszty jakie
ponosi gmina w związku z umieszczeniem podopiecznych w tych placówkach.
W porównaniu do roku 2017 liczba świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie
usług opiekuńczych w 2018 r. wzrosła o 15 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych
wzrosła o 3 osoby.
Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej
Od 2004 roku jest to zadanie własne gminy.
Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu (zgodnie z zaleceniem
lekarza), zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w dps.
W 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 68 osób - mieszkańców gminy Końskie,
z czego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich skierował 11 osób. Osoby
te przebywają w następujących domach pomocy społecznej:
DPS w Końskich - 22 osoby,
DPS „Relax” w Brodach – 2 osoby,
DPS w Drzewicy – 2 osoby
DPS im. Jana Pawła II w Kielcach – 1 osoba,
DPS w Niemojowicach – 9 osób,
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DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka – 3 osoby,
DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Os. Słoneczne – 2 osoby,
DPS w Poraju – 1 osoba,
DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej – 3 osoby,
DPS w Radziechowicach – 1 osoba,
DPS w Skarżysku Kamiennej – 1 osoba,
DPS we Włoszczowie – 2 osoby,
DPS w Zborowie – 1 osoba,
DPS „Nowela” w Gałkach – 13 osób,
DPS w Zgórsku – 1 osoba,
DPS w Zgorzelcu – 1 osoba.
Miesięczne stawki za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 r. wahały
się od 2.612,00 zł do 3.695,54 zł.
Łączny koszt utrzymania w DPS 68 osób w 2018 r. wyniósł 1.503.253,49 zł (dla porównania
w 2017 r. koszt utrzymania 59 osób wyniósł 1.438.393,64 zł, a w 2016 r. koszt utrzymania
60 osób wynosił 1.434.783,47 zł).
W 2018 r. kwota odzyskana od osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca
w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 (w tym alimentacja) - 50.206,91 zł.
Wspieranie rodziny
Szczegółowy opis realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
znajduje się w odrębnym sprawozdaniu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich realizował zadania
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
Powyższe ustawy mają na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz wsparcie kobiet w ciąży (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej) oraz ich rodzin.
W 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich realizacja
postanowień ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbywała się poprzez
działania zawarte w „Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020” (uchwalonym
przez Radę Miejską w Końskich w dniu 21 grudnia 2017 r. - uchwała Nr XLIV430/2017) przez:
 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich (praca socjalna, asystent rodziny,
świadczenia pieniężne i niepieniężne);
 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Placówkę Wsparcia Dziennego działającą w formie specjalistyczno–opiekuńczej (świetlica
środowiskowa);
 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 Klub Integracji Społecznej (poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawne).
Wszystkie wyżej wymienione podmioty działają w strukturach Miejsko–Gminnego Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Końskich. Ponadto realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny
zajmowały się również: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Komenda Hufca
ZHP Końskie, która realizowała w/w zadania poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie świetlicy podwórkowej oraz stowarzyszenie Spinacz prowadzące placówkę wsparcia
dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej „Koniczynka”.
Analiza rodzin objętych pomocą w 2018r.
Tabela. Struktura rodzin z terenu gminy korzystających z pomocy MGOPS w Końskich w 2018 r.
(dane ze sprawozdania MRPiPS-03).
Wyszczególnienie
Ogółem
na wsi
Rodziny ogółem
Liczba osób w rodzinach w tym rodziny o liczbie osób
1
2
3
4
5
6 i więcej
Rodziny z dziećmi ogółem
Liczba osób w rodzinach z dziećmi w tym rodziny o liczbie dzieci

1
2
3
4
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
Liczba osób w rodzinach niepełnych w tym rodziny o liczbie dzieci

1095
2141
649
144
117
111
46
28
311
1169

531

134
109
49
12
6
1
0
132
405

68
53
25
7
3
1
0
54

304
73
57
56
26
15
157

1
68
31
2
38
12
3
24
10
4 i więcej
2
1
Powyższa tabela przedstawia liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w 2018 r. Rodziny o liczbie dzieci: 1 , 2 i 3 były głównymi beneficjentami świadczeń w roku
2018, natomiast najmniejszy udział w świadczeniach miały rodziny wielodzietne z liczbą dzieci
4 i więcej. Spośród 1169 rodzin z dziećmi korzystających w 2018 r. ze świadczeń pomocy
społecznej 405 to rodziny niepełne.
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Tabela. Liczba rodzin korzystająca z pomocy MGOPS w Końskich z powodu występowania
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku (dane ze sprawozdania
MRPiPS -03).
Wyszczególnienie
Ogółem
Z terenu wsi
Liczba rodzin ogółem
54
19
Liczba osób w rodzinach
165
Liczba rodzin niepełnych
36
10
Liczba osób w rodzinach niepełnych
99
Liczba rodzin wielodzietnych
1
1
Liczba osób w rodzinach wielodzietnych

6

Z powyższej tabeli wynika, że w Końskich w roku 2018 z powodu wystąpienia bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych korzystało 54 rodziny spośród, których 36 to rodziny
niepełne co stanowi 66% wszystkich rodzin korzystających z pomocy ze względu na wystąpienie
problemów opiekuńczo- wychowawczych.
Tabela. Liczba rodzin objętych asystenturą oraz procedurą „Niebieska Karta” w 2018 r.
w MGOPS Końskie, (dane wewnętrzne M-GOPS)
Wyszczególnienie

Ogółem

Z terenu wsi

Liczba rodzin objętych asystentem rodziny
43
Liczba rodzin objętych asystentem rodziny, gdzie
10
prowadzona jest procedura „Niebieska Karta”

11
2

Z powyższej tabeli wynika, iż w roku 2018 liczba rodzin objętych wsparciem asystenta, w której
została wszczęta procedura „Niebieska karta”, wyniosła ok 4% ogółu rodzin asystenckich.
Tabela. Analiza liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w tych rodzinach dzieci z podziałem na typy
rodzin ( wg danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich).
Liczba
Wyszczególnienie
rodzin
Rodziny zastępcze spokrewnione
47
Rodziny zastępcze niezawodowe
Zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia
rodzinnego
Rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem
wielodzietna
Zawodowa rodzina zastępcza
Ogółem

Liczba
dzieci

18

74
25

1

3

-

-

4
70

13
115

Na dzień 31.12.2018 roku liczba rodzin zastępczych wynosiła 70 rodziny, w których przebywało
115 dzieci.
W gminie funkcjonuje placówka pieczy zastępczej - Placówka Rodzinna w Brodach (Brody Stare
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50a), która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo
pozbawionym opieki rodziców. Placówka prowadzona jest przez małżeństwo posiadające
uprawniania do pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka.
Ponadto w powiecie koneckim działają placówki pieczy zastępczej:
 Placówka Rodzinna w Kawęczynie (gm. Smyków), w której przebywa 5 dzieci,
 Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie - dysponująca
20 miejscami socjalizacyjnymi i 3 interwencyjnymi.
 Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję Pogotowia rodzinnego
Warto podkreślić, że w 2018 r 37 dzieci z Gminy Końskie utrzymywało kontakt z rodzicami
biologicznymi, co stanowi ok 41% ogółu dzieci (91 osób) umieszczonych w w/w gminie w
pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w roku 2018 realizowało Program
Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy, w którym uczestniczyło 17 osób. Program
ukończyły 4 osoby. Ponadto kontynuowane są Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2014
– 2020 oraz Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie koneckim na lata 2014 – 2020.
W 2018 r. udzielono 47 porad specjalistycznych w związku z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi.
Rodzina wspierająca
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca,
przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia
dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy
społecznej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną
wspierającą wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej
zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.
W 2018r została zawarta jedna umowa z rodziną wspierająca, dla której łącznie z tytułu
poniesionych kosztów wypłacono kwotę 392,73 zł.
Realizacja postanowień ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich odbywała się poprzez:
1) Pomoc asystenta rodziny
W 2018 r. na terenie gminy Końskie wsparciem asystentów rodziny zostało objęte 43 rodziny
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znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, w tym 2 z nich zostały objęte szczególnym wsparciem
w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Poprzez zindywidualizowane podejście asystenci rodzin wspólnie
z rodzinami opracowali metody służące pokonywaniu trudności życiowych.
Tabela. Pomoc w formie asystenta rodziny w 2018 roku w MGOPS w Końskich
Wyszczególnienie

Rok 2018

Liczba zatrudnionych asystentów
Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta
Liczba rodzin, które zakończyły pracę z asystentem
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
z postanowienia sądu

3
43
11
11

W 2018 r. asystenci rodziny pracowali z 43 rodzinami, w których łącznie było 93 dzieci.
Istotnym jest, że po zakończeniu pracy z rodziną prowadzony jest monitoring rodzin, obejmujący
wizyty w środowisku rodziny poprzez wsparcie i wszelką pomoc.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich pozyskał środki na dofinansowanie
zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018". Dotacja w ramach tego programu wyniosła 62.583,00 zł,
natomiast udział własny Gminy stanowił kwotę 82.111,00 zł.
2) Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze wspierającym
W okresie od 15.01.2018r – do 03.10.2018r w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej
prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne „Praca nad przekonaniami. Wzmocnienie
pozytywnych przekonań”. W 16 spotkaniach łącznie wzięły udział 32 osoby. Zajęcia miały
na celu pracę nad poczuciem własnej wartości i negatywnymi przekonaniami, służyły
uświadomieniu jego uczestnikom siły wpływu, jaki mają przekonania o sobie na zachowanie,
zachęcając do myślenia w kategoriach realizacji swojego potencjału.
W okresie od 11.04.2018 r. do 03.10.2018 r. odbywały się zajęcia treningu ekonomicznego
„Motywacja do oszczędzania” dla świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego i pomocy
społecznej. W 22 warsztatach łącznie wzięły udział 32 osoby. Zajęcia miały na celu
uświadomienie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, omawiana była motywacja
do oszczędzania, wskazano na kontrolę wydatków oraz hierarchię potrzeb.
Od 19.04.2018 r. – do 25.05.2018 r. odbywały się warsztaty „ Komunikacja w rodzinie”, które
służyły uświadomieniu jego uczestnikom zasad poprawnej komunikacji, jak rozmawiać z dziećmi
oraz mieć dobry kontakt z nastolatkiem. Ponadto spotkania odnosiły się do barier komunikacji
interpersonalnej.
W dniu 21.06.2018 r. wspólnie z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi został
zorganizowany festyn rodzinny w ramach projektu socjalnego „Nie to powiem alkoholowi
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i narkotykom”. W projekcie udział wzięło 37 osób. Trwał on od 18.06.2018 r. do 10.09.2018 r.
i finansowany był w całości ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Końskich.
W dniu 22.12.2017 r. asystenci rodziny wspólnie z rodzinami objętymi wsparciem asystenta
rodziny zorganizowali jasełka bożonarodzeniowe dla pracowników Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, w których łącznie wzięło udział 17 osób, (8 dorosłych
i 9 dzieci).
3) Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny
Asystenci rodziny zatrudnieni na etat w 2018 roku wzięli udział w szkoleniach podnoszących ich
kwalifikacje: „Asystent rodziny. Metodyka, uprawnienia, dokumentowanie pracy z rodziną
w tym tworzenie planu pracy”, „Superwizja”, „Zastosowanie narzędzi psychologicznych
w diagnozie rodziny - skala oceny rodziny”.
4) Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go raz pierwszy
w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go raz pierwszy
w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt. 2,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości:
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym.

14

Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 rok
Tabela. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2018 r., których pobyt
współfinansowany był przy udziale Gminy Końskie( dane wewnętrzne M-GOPS w Końskich)
Średnia liczba dzieci
umieszczonych w 2018 r.

Typy rodzin

Spokrewniona
Zawodowa

21
3
8
1
4
37

Niezawodowa
Zawodowa w formie rodzinnego domu dziecka
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
Ogółem

Tabela. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2018 r.,
których pobyt współfinansowany był przy udziale Gminy Koński
Średnia liczba dzieci
umieszczonych w 2018 r.

Typ placówki
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Stąporkowie
Placówka Rodzinna w Brodach
Placówka Rodzinna w Kawęczynie
Ogółem

7
4
5
16

W ciągu całego 2018 roku w różnych formach pieczy zastępczej średnio miesięcznie przebywało
ok. 50 dzieci z gminy Końskie.
W roku 2018 r. pieczę zastępczą opuściło 6 dzieci, z tego: 3 zostało adoptowanych i 3 z powodu
uzyskania pełnoletności i usamodzielnienia.
W roku 2018r. gmina partycypowała w wysokości do 50% kosztów pobytu dzieci w pieczy
zastępczej na łączną kwotę 498.297,60 zł.
Tabela. Wydatki poniesione przez Gminę Końskie z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej
w 2018 roku.(dane wewnętrzne M-GOPS w Końskich)
10% wydatków na opiekę
i wychowanie w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy

18.064,77 zł

30% wydatków na opiekę
i wychowanie w drugim
roku pobytu dziecka
w pieczy

50% wydatków na opiekę
i wychowanie w trzecim
i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy

Ogółem

23.357,69 zł

456.875,14 zł

498.297,60 zł

5) Poradnictwo specjalistyczne
Praca z rodziną prowadzona była w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
(pedagogicznego, prawnego, psychologicznego zawodowego, itp.), terapii systemowej rodzin,
treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukacji, mediacji. Narzędziem
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wzmocnienia rodziny było również doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
dbałości o higienę osobistą i otoczenia. Tam, gdzie było to potrzebne i możliwe, praca opierała
się o kontrakt z rodziną. Poradnictwo dotyczyło sposobów zaspokajania potrzeb dziecka
i rozwiązywania problemów wewnątrzrodzinnych. Niezwykle ważnym elementem był dostęp
rodziny do pomocy prawnej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego i rodzinnego.
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone było przez kierowanie podopiecznych do specjalistów
tj. psychologa, terapeuty, prawników zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Końskich. Z 43 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018r. 1 rodzina
korzystała z poradnictwa rodzinnego, 13 z porad psychologicznych oraz 2 korzystały
z konsultacji specjalistycznych ds. przeciwdziałania przemocy.
6) Rozwój i funkcjonowanie środowiskowych form wsparcia dziennego.
Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wymagają pomocy w zakresie
organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń zachowania
itp. W związku z tym istotne jest funkcjonowanie oraz dalszy rozwój różnorodnych
środowiskowych form dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Placówki
wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie: opiekuńczej, specjalistyczno – opiekuńczej
lub podwórkowej – świetlice. Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Końskich działała Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistyczno - opiekuńcze
świetlicy środowiskowej. W 2018 r. uczęszczało do niej łącznie 60 dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, oraz w których występuje problem alkoholowy. Pracownicy PWD prowadzili
indywidualny autorski program profilaktyczno – wychowawczy z wychowankami, który miał
na celu min. kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, kształtowanie postaw
prospołecznych, promocję zdrowego stylu życia, budowanie zaufania i bezpieczeństwa, edukację
w zakresie agresji i przemocy – eliminowanie negatywnych zachowań wśród młodzieży oraz
naukę konstruktywnego sposobu radzenia sobie z agresją i przemocą, kształtowanie umiejętności
służących do podejmowania odpowiednich decyzji, naukę rozróżniania uczuć, uświadamianie
praw i obowiązków dziecka.
Ponadto w placówce prowadzone były liczne zajęcia na temat problematyki uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Głównym zadaniem Placówki Wsparcia Dziennego jest opieka nad dziećmi. W trakcie godzin
pracy placówek dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach.
Praca wychowawcza ma na celu kształtowanie odpowiednich postaw, rozwijanie możliwości,
organizację czasu wolnego, pomoc w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu konfliktów. Dzieci
przebywające w Placówce mają również zapewnioną pomoc w nauce, a także czas na swobodną
zabawę. Pracownicy na bieżąco kontaktują się z rodzicami podopiecznych oraz ściśle
współpracują z asystentami rodziny. Placówka zapewnia dzieciom w trakcie zajęć posiłek.
W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Gminna Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Końskich, w oparciu o Gminny Program Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje dzieciom pobyt w okresie letnim
na koloniach.
Poniższe tabele obrazują ilość dzieci objętych tą formą wypoczynku z uwzględnieniem dzieci
z rodzin objętych praca asystenta rodziny.
Tabela. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych biorąca udział w wypoczynku
letnim w 2018 r.(dane wewnętrzne M-GOPS w Końskich)
Ilość dzieci z Placówki wsparcia dziennego
Ilość dzieci w Placówce wsparcia
M-GOPS w Końskich uczestniczących
dziennego M-GOPS w Końskich
w koloniach letnich
60

26

Ilość dzieci z rodzin objętych asystenturą

Ilość dzieci uczestniczących w koloniach
z rodzin objętych asystenturą

29
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Koszt finansowania Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r. wyniósł 259.243,45 zł.
Finansowanie Placówki Wsparcia Dziennego pochodzi ze środków własnych Gminy
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.
7) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.
W 2018 r. do GKRPA w Końskich wpłynęło 61 wniosków, w tym 4 wnioski skierowane były
do osób z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 9 wniosków GKRPA skierowała do Sądu
Rodzinnego w Końskich celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Szczegółowy opis działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Końskich oraz realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2018 znajdują się
w odrębnych sprawozdaniach.
W 2018r. do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Końskich wpłynęło 121 formularzy Niebieskie Karty. Tabela nr 1 przedstawia zestawienie
wpływu Niebieskich Kart w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejsce zamieszkania
osób, co do których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”.

17

Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 rok
Tabela. Ilość wszczętych Niebieskich Kart w poszczególnych miesiącach 2018 r.
Lp.

Miesiąc

1.
Styczeń
2.
Luty
3.
Marzec
4.
Kwiecień
5.
Maj
6.
Czerwiec
7.
Lipiec
8.
Sierpień
9.
Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
Razem

Ilość Niebieskich Kart

Miasto

Wieś

13
9
15
7
7
9
8
11
11
19
5
7
121

6
5
10
3
2
4
3
4
5
6
2
4
54

7
4
5
4
5
5
5
7
6
13
3
3
67

95 Niebieskich Kart zostało wszczętych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Końskich, 19 Niebieskich Kart założyli pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Końskich, 4 zostały wszczęte przez członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich, 3 przez Oświatę, Ochrona Zdrowia
od kilku lat nie wszczęła żadnej procedury.
Osobami, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie w roku 2018 były
głównie kobiety. Tabela nr 2 zawiera dane osób, co do których istniało podejrzenie, że doznają
przemocy z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania.
Tabela. Osoby doznające przemocy z podziałem na miejsce zamieszkania.
Lp.

Miejsce zamieszkania

Kobiety

Mężczyźni

Dzieci

Razem

1.

Miasto

38

4

13

55

2.

Wieś

47

10

4

61

85

14

17

116

Razem

85 kobiet i 14 mężczyzn oraz 17 dzieci było wskazanych jako osoby doznające przemocy
w rodzinie.
Osobami, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w roku 2018 byli
głównie mężczyźni. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące osób stosujących przemoc
z podziałem na miejsce zamieszkania.
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Tabela. Osoby stosujące przemoc z podziałem na miejsce zamieszkania
Lp.

Miejsce zamieszkania

1.
Miasto
2.
Wieś
Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

7
4
11

43
52
95

50
56
106

W 2018r. członkowie Zespołu podczas 54 posiedzeń ustanowili 99 grup roboczych w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach oraz podejmowali działania w ramach realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020.
W 2018 r. grupy robocze prowadziły i objęły pomocą 132 rodziny, w których prowadzona była
procedura „Niebieskie Karty” wszczęta w 2018 roku i poprzednich latach. W ubiegłym roku
grupy robocze odbyły 450 spotkań. Spośród rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty"
do Sądu Rejonowego w Końskich zostało przesłanych 14 wniosków o sprawdzenie sytuacji
małoletnich dzieci. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich
grupy robocze zgłosiły 8 osób nadużywających alkoholu. Do Prokuratury Rejonowej w Końskich
wystosowano 8 wniosków wobec sprawców przemocy o podejrzenie popełnienia przestępstwa
z art. 207 kk.
W 2018r. wszczęto 11 procedur "Niebieskie Karty" w przypadku podejrzenia stosowania
przemocy w rodzinie wobec 17 dzieci. Różnica ta wynika z fakt, iż w 5 wszczętych procedurach
wskazano więcej niż jedno dziecko, wobec które zachodziło podejrzenie, że doznaje przemocy
w rodzinie. Po zdiagnozowaniu sytuacji dzieci w rodzinach, 1 procedura zostały zakończona
z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań, 5 zostało zamkniętych
z powodu ustania przemocy i realizacji indywidualnego planu pomocy, 5 jest nadal
prowadzonych. Członkowie grup roboczych na bieżąco monitorowali sytuację dzieci
w rodzinach.
W 2018 r. zamkniętych zostało 80 „Niebieskich Kart”, 64 z powodu ustania przemocy
i po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 16 z powodu rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działań.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich dla rodzin uwikłanych
w przemoc prowadził poradnictwo informacyjno-socjalne, z którego skorzystało 160 osób.
W ubiegłym roku z porad i wsparcia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
skorzystało 49 osób, z poradnictwa prawnego - 56 osób.
W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni odebrali 2 dzieci z rodziny na podstawie art. 12a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, które postanowieniem sądu umieszczone
zostały w placówce rodzinnej.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich w 2018 r.
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podejmował i inicjował różne działania mające na celu pomoc rodzinom doznającym przemocy
oraz rozpowszechniał informacje o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym.
W ramach Gminnych Dni Profilaktyki dwaj członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli pn.: „Postępowanie w związku z wystąpieniem
przemocy w rodzinie” w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich, w Zespole Placówek
Oświatowych w Kazanowie i Szkole Podstawowej w Modliszewicach. Łącznie w szkoleniach
uczestniczyło 56 nauczycieli.
Zespół Interdyscyplinarny był również współorganizatorem konkursu plastycznego
organizowanego w ramach Gminnych Dni Profilaktyki.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich po raz kolejny otrzymały
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Projekt pt. „Lokalny system wsparcia rodzin
zagrożonych i doznających przemocy w Gminie Końskie " realizowany był od miesiąca czerwca
do grudnia 2018 r. Całkowity koszt projektu wynosił 49.200,- zł, z czego 38.000,- zł stanowiła
kwota dotacji, a 11.200,- zł wkład własny Gminy Końskie. Celem projektu była poprawa jakości
i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających
przemocy w rodzinie.
Dla rodzin z trudnościami i rodzin w kryzysie odbyły się indywidualne konsultacje
z wykwalifikowanym terapeutą. Dyżury terapeuty obyły się w wymiarze 16 godzin miesięcznie.
Terapia była realizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
po raz pierwszy. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z niej 14 osób.
W miesiącu czerwcu 2018 r. ogłoszony został dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli
konkurs plastyczny pod hasłem „Nasza rodzina razem się trzyma”. Na oficjalnym spotkaniu
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 12 uczniów otrzymało nagrody oraz
kalendarze, w których umieszczono zwycięskie prace.
W ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Końskich dyżury pełnili: prawnik w łącznym wymiarze 46 godzin
(w miesiącu czerwcu i od sierpnia do grudnia 2018 r.) oraz specjaliści ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w wymiarze 16 godzin miesięcznie przez okres od czerwca do grudnia
2018 r. (łącznie 112 godzin). Z porad prawnych skorzystały 32 osoby. Z porad specjalistów
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie skorzystało 49 osób.
W ramach projektu na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich została uruchomiona zakładka „przeciwdziałanie przemocy”, gdzie umieszczane
są aktualnie prowadzone działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możliwość
umieszczania informacji nt. działań w zakresie przeciwdziałania przemocy mają także
zewnętrzne instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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W ramach projektu trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło w Studium
Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, dzięki czemu na terenie Gminy Końskie pomocy udziela
obecnie trzech certyfikowanych specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich odbyło się szkolenie
dotyczące problematyki krzywdzenia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania
seksualnego. Szkolenie zostało skierowane do pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich,
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich,
dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Końskich, pedagogów i nauczycieli szkół z terenu
miasta i gminy Końskie. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: rozpoznawanie objawów
krzywdzenia dziecka, czynniki ryzyka wykorzystywania seksualnego dzieci, objawy
wykorzystywania seksualnego dzieci, zasady interwencji prawnej i psychologicznej w sytuacji
podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci. Po szkoleniu uczestnicy oraz prelegenci
zaproszeni zostali na obiad. W szkoleniu uczestniczyło 48 osób.
Dla członków grup roboczych zwłaszcza pracowników socjalnych odbyły się spotkania
superwizji grupowej w wymiarze 4 godzin miesięcznie. Superwizja pozwoliła na dzielenie się
swoimi wątpliwościami i pomysłami oraz trudnościami w pracy z rodzinami uwikłanymi
w przemoc. Superwizja dała możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń, przemyśleń,
pozwoliła na wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu.
Dla mieszkańców gminy zorganizowany został profilaktyczny rajd rowerowy do Sielpi.
W rajdzie uczestniczyli: dzieci, młodzież, społeczność lokalna, pracownicy MGOPS w Końskich,
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, a także funkcjonariusze Policji. Przed rozpoczęciem
rajdu funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Końskich zapoznali rowerzystów
z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po dotarciu na miejsce na uczestników czekał
gorący poczęstunek, po którym wygłoszona została prelekcje na temat profilaktyki zjawiska
przemocy w rodzinie. Rozdane zostały ulotki oraz kalendarze. Uczestnicy rajdu zarówno dzieci
jak i dorośli wzięli udział w konkursach z nagrodami.
Jednym z działań w projekcie było opracowanie diagnozy rodzin zagrożonych przemocą
w rodzinie. W diagnozie zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród osób
zatrudnionych w instytucjach, które w ramach swoich obowiązków zawodowych pracują
z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie oraz osób, które z racji
wykonywanego zawodu lub misji organizacji wspierają koneckie rodziny. Warto przytoczyć kilka
wykresów i wniosków zawartej w diagnozie, które pokrywają się z danymi zastanymi
i uwidaczniają skalę zjawiska przemocy w poszczególnych wsiach czy ulica gminy Końskie
w latach 2013-2017.
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Wykres. Ilość wszczętych formularzy „Niebieska Karta A” w latach 2013-2017

Z przedstawionych danych na przestrzeni ostatnich pięciu lat wynika, że w roku 2015 wszczęto
największą ilość formularzy „Niebieska Karta A”. Biorąc pod uwagę zestawienie miesięczne
w poszczególnych latach, to w miesiącu wrześniu i lutym procedur było najmniej - 54, natomiast
najwięcej w miesiącach: lipiec i październik, gdzie ilość wszczętych procedur wyniosła
odpowiednio 70 i 73.
Diagnozie poddano również poszczególne miejscowości gminy Końskie pod kątem wszczętych
w tych miejscach procedur „Niebieska Karta”. Poniższe zestawienie pokazuje, że w ostatnich,
trzech latach najwięcej procedur zostało sporządzonych w miejscowości Rogów 24, następnie
w miejscowościach Modliszewice i Nieświn po 19, Brody 14, Sierosławice i Nowy Kazanów
po 12 procedur. W miejscowościach, których nie ma na wykresie nie wszczęto żadnej procedury.
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Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich za 2018 rok
wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że latach 2015-2017 najwięcej procedur zostało
sporządzonych w rodzinach zamieszkujących ulice: Polna 32, Warszawska 19, Armii Krajowa
18, Piłsudskiego 17, Gimnazjalna 12, Hubala 10. Ulice, których nie ma na wykresie
w ostatnich trzech latach nie wszczęto żadnej procedury.

Działalność Klubu Integracji Społecznej
Podstawą działania Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach struktur MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich jest Uchwała Nr XXXIII/316/2006 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006r. Potrzeba powołania KIS wynikała z zapisów
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Art. 18 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym wskazuje podmioty, które mogą tworzyć kluby integracji społecznej. Wskazany
art. 18 określa dla gminy zadanie w zakresie aktywizacji i integracji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W odniesieniu do art. 18 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej „rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb” oraz art. 62 a ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „klub integracji społecznej może realizować działania
w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy
w życiu społecznym i zawodowym”.
Celem Klubu Integracji Społecznej jest readaptacja zawodowa, społeczna i rodzinna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji życiowej.
Dlatego podejmowane zadania przez Klub Integracji Społecznej służą promowaniu
aktywności społecznej, pomocą w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, minimalizowaniu
skutków bezrobocia oraz przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie
użytecznych. Podejmowane działania przez Klub Integracji Społecznej były realizowane
poprzez holistyczne podejście zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego
jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. Stąd
możliwość skorzystania z konsultacji i poradnictwa psychologicznego udzielanych przez
psychologa prowadzącego Klub Integracji Społecznej. W 2018 r. udzielono 169 porad
psychologicznych, którymi objęto 67 osób przeżywających różnego rodzaju problemy.
W okresie od 01.12.2017r. Do 30.06.2018r. w wolontariacie wzięło udział 16 uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich.
Zajęcia organizowane przez Klub Integracji Społecznej mają charakter psychoedukacyjny
i kierowane są do określonych grup społecznych: osób długotrwale bezrobotnych,
korzystających z pomocy społecznej, przeżywających różnego rodzaju trudności i kryzysy:


w okresie 11.04.2018 r. - 03.10.2018 r. odbywały się zajęcia z treningu ekonomicznego
„Motywacja do oszczędzania” dla świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego
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i pomocy społecznej w 22 warsztatach wzięły udział łącznie 32 osoby. Zajęcia miały
na celu uświadomienie racjonalnego gospodarowania domowym budżetem omawiana
była motywacja do oszczędzania wskazano na kontrole wydatków, hierarchię potrzeb.
w okresie 15.01.2018r. - 04.04.2018r. prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne
„Praca nad przekonaniami. Wzmocnienie pozytywnych przekonań” w 16 warsztatach
wzięły udział łącznie 32 osoby miały na celu pracę nad poczuciem własnej wartości
i negatywnymi przekonaniami. Zajęcia służyły uświadomieniu jego uczestnikom siły
wpływu, jaki mają przekonania o sobie na zachowanie, zachęcając do myślenia
w kategoriach realizacji swojego potencjału.
w okresie 19.04.2018 r. - 25.05.2018 r. odbywały się warsztaty „Komunikacja
w rodzinie”. Warsztaty służyły uświadomieniu jego uczestnikom zasad poprawnej
komunikacji jak należy rozmawiać z dziećmi oraz jak mieć dobry kontakt
z nastolatkiem. Ponadto spotkania odnosiły się do barier komunikacji interpersonalnej.
w dniu 21.06.2018 r. odbył się festyn rodzinny w ramach projektu socjalnego
„Nie to powiem alkoholowi i narkotykom” trwającego od 18.06.2018 r.
Do 10.09.2018 r. w ww. projekcie udział wzięło 37 osób

Ponadto w dniu 27.09.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne. Prelekcja
dotycząca profilaktyki zdrowia w kontekście zdrowia psychicznego. W dniach 16.03.2018 r.
oraz 12.10.2018 r. odbyły się spotkania z trenerem rozwoju osobistego zajęcia miały charakter
warsztatowy i odnosiły się do przekonań wpływu myślenia na zachowanie i emocje
oraz codziennej uważnej obecności.
W 2018 r. wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich zostały zrealizowane prace
społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych o II profilu pomocy i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej. W okresie od 02.07.2018 r. do 30.11.2018 r.
Miesiąc

Ilość osób

Kwota wypłaconych świadczeń

lipiec

13

3 818,00

sierpień

13

3 901,00

wrzesień

13

3 776,50

październik

13

3 735,00

listopad

13

3 652,00

Podmioty, w których odbywały się prace społecznie użyteczne: Miejsko–Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Końskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.
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Programu Aktywizacja i Integracja w 2018 roku nie udało się zrealizować z uwagi
na trudności z rekrutacją grupy docelowej. Pomimo pogłębionej analizy przy udziale
pracowników socjalnych okazało się, że brak jest odpowiedniej liczby osób bezrobotnych
o III profilu pomocy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Wszystkie podejmowane działania prowadzone przez Klub Integracji Społecznej służą
zatrzymaniu negatywnych tendencji społecznych, jakimi są długotrwałe bezrobocie,
wykluczenie społeczne, marginalizacja osób korzystających z pomocy społecznej.
Łączny koszt funkcjonowania KIS w 2018r. Wyniósł 41.681,19 zł + organizacja prac
społecznie użytecznych – 18.882,50 zł.
Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i Stołówka
Przy Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich działa Dom Dziennego
Pobytu (DDP), z którego nieodpłatnie mogą korzystać osoby w wieku emerytalnym oraz
renciści o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Dom jest czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Podopieczni mają do dyspozycji świetlicę, kącik
komputerowy oraz stołówkę.
Korzystanie z posiłków w stołówce regulują: uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim
programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020, uchwała Nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz uchwała Nr XLVI/450/2018
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu
poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata
2017-2020”.
Z posiłków w tut. stołówce w 2018 r. ogółem skorzystało: 52 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (średniomiesięcznie 30 osób) z czego
16 osób, to Podopieczni Domu Dziennego Pobytu.
W 2018 r. do Domu Dziennego Pobytu uczęszczało 57 podopiecznych (45 kobiet
i 12 mężczyzn) - emerytów, rencistów, mieszkańców miasta i gminy Końskie, w tym 48 osób
posiadało stopień niepełnosprawności (zgodnie z tabelą) i 3 osoby grupę inwalidzką.
Stopień niepełnosprawności

Liczba podopiecznych

Znaczny stopień niepełnosprawności

24

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

21

Lekki stopień niepełnosprawności

3
Razem:

48
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Do najczęstszych przyczyn zgłaszania się Podopiecznych do DDP należą: samotność, trudna
sytuacja rodzinna - brak więzi uczuciowych, zrozumienia, wsparcia, potrzeba życia
towarzyskiego – kontakt z drugim człowiekiem, poszukiwanie aktywnych form życia, formy
zapełnienia wolnego czasu, często „życiowej pustki”.
Celem działalności Domu Dziennego Pobytu jest szeroko pojęta aktywizacja osób
starszych poprzez ich udział w różnych formach terapeutycznych, tj.:
zajęć rekreacyjno – towarzyskich (wycieczki, wieczorki taneczne, spotkania
okolicznościowe, biesiady, ogniska, grille, itp. )
- terapii zajęciowej - mającej na celu manualne usprawnianie, poprzez wykonywanie
przez podopiecznych pod kierunkiem instruktora różnorodnych prac ( prace z bibuły,
papieru, wstążki, prace wykonywane techniką decoupage, itp.),
- silwoterapii - terapia poprzez kontakt z przyrodą – letnie wyjazdy do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sielpi, udział w turnusie rehabilitacyjnym,
- muzykoterapii – zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki,
śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne,
- w przygotowaniu i udziale w małych formach teatralnych przygotowywanych
z okazji spotkań okolicznościowych oraz świąt,
- kinezyterapii – terapii ruchem – ćwiczenia fizyczne, ogólnousprawniające, nordic
walking,
- biblioterapii – terapii poprzez literaturę, inaczej ukierunkowane czytelnictwo
dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy,
- poznawaniu nowych umiejętności przydatnych w działalności społecznej ( korzystania
z komputera, internetu oraz telefonu komórkowego itp.)
Udział podopiecznych w oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu zajęciach odbywa się
na zasadzie dobrowolności, zgodnie z ich zainteresowaniami oraz możliwościami
psychoruchowymi.
-

Aktywność w ww. formach terapeutycznych dostarcza podopiecznym Domu Dziennego
Pobytu wielu korzyści: podnosi poczucie własnej wartości, motywuje do działania, jest
źródłem satysfakcji, użyteczności dla innych, umożliwia nawiązywanie kontaktów
społecznych, pomaga zachować kondycję psychiczną i fizyczną, daje możliwość realizacji
własnych pasji, rozwija umiejętności i zdolności twórcze, umożliwia zdobywanie nowej
wiedzy, daje poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Dom Dziennego Pobytu ponadto podejmuje działania na rzecz Podopiecznych:
 służące ich aktywizacji społecznej, utrzymaniu ich naturalnym środowisku
i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji i marginalizacji, integruje ze społeczeństwem
lokalnym poprzez współpracę z instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy
Końskie tj.: placówkami kulturalno – oświatowymi, organizacjami pozarządowymi,
Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Przejawia się ona we wspólnym organizowaniu spotkań, pogadanek i prelekcji
tematycznych, występów artystycznych itp.
Łączny koszt utrzymania DDP i stołówki w 2018 r. wyniósł 141.514,87 zł.
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Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
regulują przepisy:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 180, z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia
28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy
i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika
upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589),
- uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XIII/118/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 49, poz. 812).
Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie łącznie trzech
następujących przesłanek:
- Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 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 i ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny lub socjalny.
- Dochód
Do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego obowiązuje dochód z trzech ostatnich
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
nie przekraczający 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
tj. 1287,25 zł i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1802,15 zł.
Najniższa emerytura od 1 marca 2018 r. wynosi 1029,80 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
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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, dodatku energetycznego, 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.,
świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195 i 1579 oraz z 2017r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017. poz. 60)
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).
- Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego
Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego
nie może przekraczać:
35m² - dla 1 osoby
40m² - dla 2 osób
45m² - dla3 osób
55m² - dla 4 osób
65m² - dla 5 osób
70m² - dla 6 osób
a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby
powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% lub o 50% jeśli pokoje i kuchnia
zajmują nie więcej niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania. Powierzchnię normatywną
powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna,
która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6-ciu
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Osoba
uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza
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deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 3 m-ce poprzedzające dzień
złożenia wniosku i inne niezbędne dokumenty.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich na dzień 31 grudnia 2018 r.
przyznał i wypłacił dodatki mieszkaniowe na kwotę 214 471,78 zł, w tym:

Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

ZARZĄDCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej
–
(lokale
mieszkalne lokatorskie )
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej
(lokale
mieszkalne własnościowe)
Konecka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego, Końskie
Hotel Łuczyński
ul. Warszawska, Końskie
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Warszawska, Końskie
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Warsztatowa, Końskie
Wspólnota Mieszkaniowa
Fidor
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Modliszewice
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Polna, Końskie

Ogółem

Liczba
rodzin

Ilość
wypłaconych
dodatków

Kwota
wypłaconych
dodatków

55

656

93 348,07 zł

18

214

26 633,84 zł

45

566

77 384,95 zł

1

12

938,01 zł

2

25

1 490,50 zł

2

21

2 222,55 zł

1

12

1 246,38 zł

4

48

4 693,15 zł

3

34

4 818,14 zł

1

11

1 696,19 zł

132

1599

214 471,78 zł

Na dzień 31 grudnia 2018r. wydanych zostało 264 decyzji przyznających dodatek
mieszkaniowy i 6 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego.
W 2018 roku dodatek mieszkaniowy wyniósł:
 najniższy w kwocie 27,42 zł
 najwyższy w kwocie 349,60 zł
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Dodatek energetyczny
Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.),
wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. zryczałtowany dodatek energetyczny. Prawo
do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego ma odbiorca wrażliwy energii
elektrycznej. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest to osoba, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
1) posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
2) złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową
kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba
pobierająca dodatek mieszkaniowy,
3) zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Minister Energii w drodze obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2018 r. ogłosił w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego
obowiązującą od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., która dla gospodarstwa
domowego:
prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,35 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,92 zł/miesiąc.
-

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku, dodatek energetyczny wypłaca się osobie uprawnionej do dnia
10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia
30 stycznia danego roku.
Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa
na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel
w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku
energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii
elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych
w gminie.
Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał w terminie do 15 dnia
miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom
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przez wojewodę na podstawie wniosku w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji
za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem
nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek urzędu wojewódzkiego,
w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale,
rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego
dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania
obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.
Na terenie Miasta i Gminy Końskie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
wydano 74 decyzji przyznających dodatek energetyczny na łączna kwotę 4 958,25 zł (ilości
świadczeń 336) dla 31 rodzin tj.:
- gospodarstwo prowadzone przez osobę samotną - 11 rodzin,
- gospodarstwo składające się z 2 do 4 osób - 16 rodzin,
- gospodarstwo składające się z co najmniej 5 osób – 4 rodzin.
Stypendia i zasiłki szkolne
Od 2010 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich udziela pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
w następujących formach:
 stypendium szkolne,
 zasiłek szkolny.
Plan roczny w 2018r. wynosił
169.808,00 zł
W 2018 roku łącznie wypłacono świadczenia pieniężne dla uczniów
na kwotę
124.366,00 zł
w tym:
 w formie stypendium szkolnego dla 160 uczniów na kwotę
123.746,00 zł
 w formie zasiłku szkolnego dla 1 ucznia na kwotę
620,00 zł
W 2018 roku wydano łącznie 236 decyzji, w tym: 230 decyzji przyznających stypendium
szkolne, 1 decyzja przyznającą zasiłek szkolny, 2 decyzje wygaszające, 2 decyzje umarzające
wszczęte na wniosek strony postępowanie administracyjne oraz 1 decyzja cofającą prawo
do stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia
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pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Od 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie” (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego poz. 2259) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi,
słuchaczowi kolegium lub wychowankowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności:
1. klęski żywiołowej (pożaru, zalania lub innego żywiołu),
2. nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych,
3. śmierci jednego lub dwojga rodziców lub opiekunów prawnych,
innych szczególnych i uzasadnionych okoliczności utrudniających prawidłowe
funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia (np. utraty mienia tj. podręczników,
wyposażenia szkolnego, sprzętu komputerowego i innego związanego z edukacją). Zasiłek
szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł na osobę
w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan
i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
dotyczących:
 zakupu podręczników, lektur i opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów
i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, programów
edukacyjnych i komputerowych oraz innych pomocy edukacyjnych,
 zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków i toreb sportowych, stroju i obuwia
sportowego, stroju na basen oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołę,
 opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych
tj. zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, zajęcia na basenie,
rozwijanie zainteresowań i inne,
 opłat za udział w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach, wyjściach (wyjazdach)
do kina, teatru, muzeum lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 zakupu sprzętu komputerowego, części do komputera wraz z materiałem
eksploatacyjnym służących uczniom do celów edukacyjnych, instrumentów
muzycznych;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii,
słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu
edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
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3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych
oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca
zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem.
4) Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego,
w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje w zależności od sytuacji materialnej
rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1
regulaminu (tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna), ustala się miesięczną wysokość
stypendium szkolnego:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200,00 zł netto
od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200,00 zł
do 400,00 zł netto – od 80 % do 180 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł netto
do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu – od 80 % do 160 %
kwoty, o której mowa w ust. 1;
4) w przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia w wyżej
wymienionych wysokościach, w rodzinach w których dwoje rodziców jest dotkniętych
choćby jednym ze zjawisk wymienionych w § 4 ust. 1 regulaminu, albo rodzina
nie posiada jednego lub dwojga rodziców – stypendium na ucznia w takiej rodzinie
przysługuje według wyższego (najbliższego) przedziału.
Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2015 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane
ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
35

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich za 2018 rok
wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę
(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę
zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego
po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem o planowanym terminie
zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku
szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana nie dłużej niż na okres wynikający
z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje
państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych
rozwiązań technologii cyfrowej. Wprowadzono dokument Karty Dużej Rodziny w formie
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karty elektronicznej tzn. aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostał również
plastikowy nośnik. Karta Dużej Rodziny ma ten sam numer w obu formach, jak również
z obu jej form można korzystać alternatywnie.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydano 330 Kart Dużej Rodziny.
Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny - 74
Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 328, z tego:
117 - liczba rodziców/małżonków,
211 - liczba dzieci.
Liczba przyznanych dodatkowych form Karty Dużej Rodziny - 64, z tego:
0 – w formie tradycyjnej
64 - w formie elektronicznej.
Przysługujące koszty na podstawie art. 29 ust. 4-6 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
w roku 2018
720,72 zł
Wykorzystane środki z dotacji w 2018 roku
720,72 zł

Gminny Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
Szczegółowe dane znajdują się w odrębnym sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu
dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny za rok 2018.
Od 1 stycznia 2016 r. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
realizuje uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie
gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, uchwała
Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny).
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy
Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej
na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z ulg objętych Programem może korzystać
cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.
Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej
Rodziny przyznana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Końskie identyfikuje się
po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy.
Identyfikatorem Gminy Końskie są następujące cyfry: 2605033.
Kartę Dużej Rodziny otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej. Program ma
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na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku
rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
Plan roczny w 2018 na realizację gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej
Rodziny wynosił:
95.000,00 zł
Na realizację gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
wydano kwotę:
87.743,69 zł
Na realizację gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
wydatkowano kwotę 87.743,69 zł
Lp. Forma pomocy

Koszt realizacji

1.

korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych 20.402,36 zł
Gminy Końskie z zastosowaniem 50% zniżki

2.

20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody
i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiącej
miejsce zamieszkania rodziny (ulga dotyczy tylko
jednej nieruchomości)

3.

50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie 12.774,06 zł
i opiekę w przedszkolu samorządowym w czasie
przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie

4.

dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami 7.886,00 zł
komunalnymi w wysokości 2 zł na każde dziecko
(w tym Mieszkaniowy Zasób
Gminy w kwocie
712,00 zł )

46.681,27 zł
(w tym Mieszkaniowy Zasób
Gminy w kwocie
2.662,61 zł )

Łącznie ze zniżek oferowanych przez gminę skorzystały 346 rodziny.

Świadczenia rodzinne
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2220, ze zm.) świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy
oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22a;
3a) świadczenia wypłacane przez gminy, na podstawie art 22b;
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
5. świadczenie rodzicielskie.
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W okresie zasiłkowym 2017/2018 i 2018/2019
Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
od dnia 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. wynosi 674,00 zł, dla rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym wynosi 764,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie
Kwoty zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2017/2018 i 2018/2019 tj. od dnia
01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. i od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wynosiły i wynoszą:




95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r.ż.,
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r.ż.

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego:










dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1.000,00 zł jednorazowo,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi
- 193,00 zł (nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci) i 273,00 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (nie więcej jednak niż 546,00 zł
na wszystkie dzieci),
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje
na trzecie i kolejne dzieci wynosił 95,00 zł miesięcznie
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż. 90,00 zł miesięcznie i 110,00 zł miesięcznie powyżej 5 roku życia
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi
100,00 zł jednorazowo
dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły (w bursie szkolnej) wynosi 113,00 zł miesięcznie
dodatek w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły wynosi 69,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia
się żywego dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo na jedno dziecko. Świadczenie
to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi fatycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
1922,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku,
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. osobie, która ukończyła 75 lat.
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Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również 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.
Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. - 153,00 zł,
od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. - 184,42 zł
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo dziecko legitymuje się 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.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła w 2018 r. 1.477,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osoba legitymuje się
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.
Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosiła od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. - 520,00 zł,
od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. - 620,00 zł
Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092, ze zm.), która
weszła w życie z dniem 15.05.2014 r. Zasiłek ten przysługuje osobie, jeżeli decyzja
o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Kwota zasiłku dla opiekuna wynosiła od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. - 520,00 zł,
od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. - 620,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. przysługuje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej, osobie która przysposobiła dziecko. Świadczenie rodzicielskie
przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania
świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
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rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia
za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka
lub porzucenia dziecka przez matkę. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą
zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwota
świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenie
rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. O wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) na podstawie, której z tytułu
urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
rozwoju dziecka lub w czasie porodu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości
4000,00 zł. MGOPS w Końskich w 2018 r. nie przyznał takiego świadczenia.

Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj świadczenia

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
6
Świadczenie rodzicielskie
7
Zasiłek dla opiekuna
Razem

Kwota zrealizowana
w 2018 r.
4.386.218,01
3.528.466,00
2.481.061,00
501.082,00
208.000,00

Ilość zrealizowanych
świadczeń w 2018 r.
37.994
22.331
1.683
943
208

730.009,00
177.725,00
12.012.561,01

842
333
64.334

Ponadto:
Naliczono i wypłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna w ilości 2.253 składek na kwotę 638.211,25 zł.
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek
dla opiekuna w ilości 1.648 składek na kwotę 157.463,71 zł.
Ilość wydanych decyzji w roku 2018 przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki
pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz świadczenie rodzicielskie – 2.408, decyzje
odmowne w roku 2018r – 216, decyzje uchylające – 348, decyzje o nienależnie
pobranych świadczeniach – 112.
Łącznie w 2018 r. wypłacono 64.334 świadczeń rodzinnych.
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Fundusz alimentacyjny
M-GOPS w Końskich zajmuje się wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego
od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa powyżej,
jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,
w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia lub w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej
do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopni niepełnosprawności–bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną
szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań
alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia
lub prowadzenia 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 w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli jest spełnione kryterium
dochodowe, tj. dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 725,- zł na osobę.
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Maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego to 500,- zł jednak nie wyższa
niż kwota zasądzonych alimentów. Okres świadczeniowy trwa od 1 października danego
roku i trwa do 30 września roku następnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy
zastępczej, czy zawarła związek małżeński.
W 2018 r. z funduszu alimentacyjnego wypłacono 3.296 świadczeń dla 160 rodzin tj.
na 249 osób uprawnionych, otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(średniomiesięcznie) na kwotę 1.427.831,88 zł.
Ilość wydanych decyzji w roku 2018 przyznających świadczenie z funduszu
alimentacyjnego – 233, decyzje odmowne w roku 2018r. – 10, decyzje uchylające – 38,
decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach – 15.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w myśl w/w ustawy prowadzi
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych celem skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych. M-GOPS w Końskich 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. Organ właściwy dłużnika przekazuje
komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu wierzyciela informacje mające wpływ
na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie
alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 554, ze zm.) „Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela
oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz
o ich efektach”.
W 2018 r. należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zadłużenia
alimentacyjnego wyniosły 370.197,69 zł.
Świadczenie wychowawcze, tzw. „500+”
Zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134, ze zm.) świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ojcu, matce, opiekunowi prawnemu
dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W myśl art. 5 ust. 1 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł
miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust 4 ww. ustawy, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na
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pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1.200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres, który trwa od 1 października danego
roku i trwa do 30 września roku następnego.
Dane dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego okresie od 01-01-2018 r.
do 31-12-2018 r.:
1

2

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 2521
wychowawczego, w tym:
- złożonych w formie papierowej

1968

- złożonych drogą elektroniczną

553

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia 2 648
wychowawczego, w tym:
- liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze

2 342

3

Liczba decyzji od Wojewody Świętokrzyskiego przyznających 101
prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie których
realizowana jest w gminie wypłata tego świadczenia

4

Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją

5.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie 39 034
pieniężnej, w tym:
- w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

6

Poniesione z budżetu
wychowawcze, w tym:

państwa

wydatki

na

1051

świadczenie 19.460.382 zł

- w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
7

39 034

510.361 zł

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia 1970
wychowawczego (średnia miesięczna), w tym:
- liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia 153
wychowawczego na pierwsze dziecko, w sytuacji, gdy członkiem
rodziny
jest
dziecko
legitymujące
się
orzeczeniem
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności (średnia miesięczna)

8

Liczba dzieci, na które zostało
wychowawcze (średnia miesięczna)

przyznane

świadczenie 3244

Ilość wydanych decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych w roku 2018: decyzje
odmowne – 67; decyzje uchylające – 158, decyzje o nienależnie pobranych
świadczeniach – 81.
Świadczenie „Dobry Start” tzw. „300+”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1061) wypłacane jest
jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
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do ukończenia:
 przez dziecko lub osobę uczącą się do 20-go roku życia;
 przez dziecko lub osobę uczącą się do 24-go roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności..
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom
prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom
placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych- raz w roku na dziecko; osobom uczącym się – raz w roku.
Dane dotyczące realizacji świadczenia „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r.
do 31.12.2018 r.:
1

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 2697
„Dobry Start:, w tym:
- złożonych w formie papierowej

1461

- złożonych drogą elektroniczną

1236

2

Liczba przyznanych świadczeń w roku 2018

3632

3

Liczba wypłaconych świadczeń w roku 2018

3632

4

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie „Dobry Start“ 1.088.700,00 zł

5

Wydatki na obsługe świadczenia „Dobry Start“ sfinansowane z 36.380,00 zł
dotacji budżetu państwa

Ilość wydanych decyzji dotyczących świadczenia „Dobry Start” w roku 2018: decyzje
odmowne – 6, decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach – 2.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szczegółowe dane znajdują się w odrębnym sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2018.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkotykowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, a także uzależnionych od narkotyków i zagrożonych
uzależnieniem;
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie;
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
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 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii;
 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego;
 pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, poprzez m.in.
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego
corocznie przez Radę Miejską w Końskich, którego koordynatorem jest Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich.
W 2018r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Końskich
wykorzystano łącznie kwotę 719.108,11 zł.
Środki zostały podzielone
 w dyspozycji M-GOPS w Końskich - wykonanie - 459.108,11 zł;
 w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ( przeznaczone na udzielanie
dotacji) - 260.000,00 zł.
Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018.
Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
W strukturach organizacyjnych Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
funkcjonuje Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzona w formie
specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa. Placówka mieści się przy
ul. 16 Stycznia 6 w Końskich. Do placówki uczęszcza 60 wychowanków. Są to dzieci
i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe oraz
narkotykowe, uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy
Końskie. Do placówki wychowankowie kierowani są: na prośbę rodziców/opiekunów
prawnych, na wniosek szkoły, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, pracowników
socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych lub postanowieniem sądu. Świetlica
czynna jest codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy w godz. od 9.00
do 18.00, w ferie zimowe i letnie w godz. od 7.30 do 16.30. Podopieczni mają codziennie
zapewniony posiłek w postaci suchego prowiantu oraz napoju. Pobyt dziecka w placówce jest
bezpłatny. Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi
i asystentami rodziny M-GOPS w Końskich, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi,
funkcjonariuszami KPP w Końskich. Współpracują z Gminną Komisją ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych w Końskich oraz instytucjami, organizacjami pozarządowymi,
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które zajmują się pomocą dla dzieci i rodzin.
Celem Placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie specjalistycznej opieki profilaktyczno –
wychowawczej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, wychowujących się
w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, tworzenie warunków do nauki własnej
i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.
W placówce zatrudnionych jest czterech wykwalifikowanych wychowawców na pełnych
etatach, spełniających warunki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Placówka finansowana jest ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich.
W Placówce wsparcia dziennego zrealizowane zostały następujące zadania:
 prowadzenie zajęć z autorskiego programu profilaktyczno – wychowawczego,
dostosowanego do pojawiających się potrzeb i sytuacji problemowych,
 organizacja zajęć nauki własnej, pomoc w odrabianiu lekcji – motywowanie do nauki,
 wyrabianie nawyku zorganizowanej i samodzielnej pracy nad lekcjami,
 praca nad wyrównywaniem braków w podstawowych wiadomościach edukacyjnych,
praca nad umiejętnościami korzystania z pomocy dydaktycznych, internetu, czasopism,
 zwracanie uwagi na kulturę słowa - przeciwdziałanie agresji słownej w tym
przeciwdziałanie nękaniu za pośrednictwem portali społecznościowych w internecie,
 praca nad kształtowaniem pozytywnych zachowań społeczno – moralnych,
 wskazywanie przykładów prawidłowego zachowania,
 kształtowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie i umiejętności ponoszenia
konsekwencji,
 wskazywanie nieprawidłowych zachowań, omawianie błędów i sposobów ich naprawy,
 ograniczanie i eliminowanie zachowań agresywnych,
 poznawanie zainteresowań i hobby wychowanków, motywowanie i wspieranie do ich
rozwoju,
 prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych: czytelnictwo, gry i zabawy stolikowe,
 wzbudzanie zainteresowań dotyczących przyrodą: opieka nad kwiatami, dokarmianie
ptaków, oglądanie filmów przyrodniczych, cykl wycieczek o każdej porze roku,
 śledzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i ich ulubionych zabaw,
 oglądanie filmów tematycznych i bajek na video oraz DVD,
 prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych (plastyczno – technicznych, umuzykalniających,
informatyczno – komputerowych, sportowych, ruchowych, teatralnych),
 prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dostosowanych do indywidualnych
i grupowych potrzeb wychowanków,
 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dostosowanych do indywidualnych
i grupowych potrzeb wychowanków,
 prowadzenie zajęć logopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
wychowanków,
 udział w seansach filmowych, widowiskowych, teatralnych, w środowiskowych
placówkach kulturalnych,
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 zajęcia i gry terenowe, wycieczki,
 prowadzenie różnych form zajęć sprawnych rąk (np. techniką origami, szydełkowanie,
lepienie modeliną, gliną oraz masą solną i papierową),
 organizowanie biwaków,
 rozmowy z dziećmi o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie, w nawiązaniu
do wiadomości z radia, telewizji i czasopism,
 wykorzystanie rocznic i świąt okolicznościowych do rozwijania umiejętności
społecznych,
 wyrabianie prawidłowych form społecznego współżycia,
 utrwalanie i doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się w różnych
sytuacjach,
 przyswajanie form grzecznościowych,
 podporzadkowanie się do przyjętych zasad,
 wdrażanie do prawidłowych zasad higieny poprzez pogadanki na temat higieny
żywienia, estetyki spożywania posiłków, wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie
do systematycznego dbania o swoja czystość osobistą,
 dbanie o zachowanie czystości w pomieszczeniu świetlicy,
 wyświetlanie filmów z zakresu higieny zdrowia, bezpieczeństwa,
 organizowanie zajęć w świetlicy i na świeżym powietrzu,
 organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych: wieczór wigilijny (słodkie
upominki), zabawy choinkowe, mikołajki (paczki dla dzieci), spotkanie wielkanocne,
Dzień Dziecka, Walentynki, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka itp.,
 szanowanie sprzętów i innych przedmiotów znajdujących się w świetlicy,
 udział w ozdabianiu pomieszczeń,
 bieżący kontakt z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny,
pedagogami szkolnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Końskich oraz instytucjami wspierającymi dzieci i rodziny w zależności od pojawiających
się potrzeb i problemów – wymiana informacji i doświadczeń,
 stała współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na świetlicę,
 organizowanie spotkań interdyscyplinarnych w razie pojawiających się potrzeb,
 systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,
 zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa podczas zajęć,
 organizowanie „Dni Otwartych Placówki”, umieszczanie informacji na stronie
internetowej M-GOPS w Końskich dotyczących działalności placówki, udział
w koneckich dniach profilaktyki,
 prowadzenie sprawozdawczości,
 prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej działalności placówki,
 przygotowanie i wyposażanie sal dydaktycznych komputerowych, innych pomieszczeń
świetlicy,
 uzupełnianie zestawu zabawek, gier stolikowych, zakup nowych materiałów do zajęć
plastyczno – technicznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych, zestawów
edukacyjnych, książek itp.,
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 danie o czystość i higienę placówki,
 sprawowanie bieżącej kontroli stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń placówki
wsparcia dziennego,
 promocja placówki wsparcia dziennego w środowisku lokalnym.
Ponadto w 2018 roku wychowankowie uczestniczyli: w biwaku zorganizowanym przez
wychowawców w pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego w Końskich, w wyjeździe
integracyjnym, połączonym z poczęstunkiem i jazdą konną do Stajni Artystycznej
w Marcinkowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Spinacz”, w zawodach pływackich
we współpracy z Klubem „Wodnik”, w kursie pływackim zorganizowanym przez Koneckie
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji, w zajęciach profilaktycznych dotyczących tematyki
bezpieczeństwa organizowanych we współpracy z KPP w Końskich. W okresie wakacji
wychowankowie uczestniczyli w koloniach wypoczynkowych w Kudowie Zdroju i Rowach
organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Końskich finansowanych ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018. Placówka
współpracowała także z Klubem Integracji Społecznej działającym przy M-GOPS
w Końskich, który organizował zajęcia wolontarystyczne – korepetycje z matematyki, jęz.
angielskiego i niemieckiego, prowadzone przez wolontariuszy – uczniów I LO w Końskich
dla dzieci uczęszczających do placówki.
Tabela. Liczba wychowanków uczęszczających do Placówki wsparcia dziennego biorących
udział w wypoczynku letnim, objętych asystenturą uczestniczących w koloniach w 2018 r.
Placówka wsparcia dziennego
Liczba wychowanków uczęszczających do Liczba wychowanków objętych asystenturą
Placówki wsparcia dziennego biorących
uczestniczących w koloniach w 2018 r.
udział w wypoczynku letnim w 2018 r
27

13

Łączny koszt utrzymania placówki wsparcia dziennego w 2018 r. wyniósł: 259.243,45 zł
(w całości finansowany z funduszu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich)
na co składały się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców
placówki – 187.296,07 zł + odpis na ZFŚS – 4.742,64 zł; materiały i wyposażenie placówki,
w tym zakup artykułów chemicznych, papierniczych, tonerów – 5.394,30 zł; zakup środków
żywności, w tym, paczki mikołajkowe i spotkanie wigilijne – 26.573,47 zł; zakup energii
elektrycznej, cieplnej – centralne ogrzewanie, woda i wodomierz – 15.972,62 zł; różne opłaty
i składki – 541,00 zł; zakup usług pozostałych, w tym monitorowanie obiektu, odprowadzenie
ścieków opłata abonamentu wody, koszty eksploatacji oraz koszty napraw, za energię
elektryczną – dystrybucja oraz usługa cateringowa za wigilię dla dzieci
z placówki – 8.113,54 zł; zakup usług – dostęp do sieci internetowej, telekomunikacji, opłata
za TV kablową – 1.302,75 zł; zakup usług remontowych – 5.498,82 zł; opłaty na rzecz
budżetu jst. – 1.600,56 zł; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.167,68 zł; zakup
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usług zdrowotnych- badania profilaktyczne 40,00 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2018 r. M-GOPS w Końskich współpracował z następującymi organizacjami
pozarządowymi, w ramach poszczególnych projektów:
1. Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
świadkom oraz osobom im najbliższym.
2. Stowarzyszenie SPINACZ w ramach udostępnienia konta bankowego – pomoc
dla pogorzelców.
3. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w Końskich w ramach współpracy
z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
współorganizacji Gminnych Dni Profilaktyki, a także w ramach udzielonej dotacji
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
4. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju „Pozytywka” w ramach udzielonej dotacji
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Końskich w ramach organizacji kolonii
letnich dla dzieci i młodzieży, podopiecznych M-GOPS w Końskich, organizacji
zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym.
6. ZHP Hufiec w Końskich w ramach udzielonej dotacji na realizację zadania z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.
7. Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik" w ramach projektu realizowanego wspólnie
ze Świetlicami Środowiskowymi oraz w ramach organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży propagujący zdrowy tryb życia, poprzez organizację imprez sportowych.
8. UKS Olimpia w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałaniem patologiom społecznym – organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy
o charakterze sportowym.
9. MKS Neptun w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania z zakresu profilaktyki i
przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
10. KSSPR w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
11. Stowarzyszenie Fair Play w Końskich w ramach otrzymanej dotacji na realizację
zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
12. Stowarzyszenie UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w ramach
otrzymanej dotacji na realizację zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniem
patologiom społecznym.
13. Stowarzyszenie Radosze w ramach współogranizowania akcji „Szlachetna Paczka”.
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków w ramach udział w aukcji w ramach
VII Balu Charytatywnego.
15. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” w ramach
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Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich za 2018 rok
wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej

współpracy w sprawach podopiecznych.
16. Związek Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności – w ramach realizacji zadań
z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017
i 2018 – objęcie pomocą 560 osób z 234 rodzin.
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