UCHWAŁA NR LIX/360/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
z działalności Ośrodka za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i poz. 1985 oraz 2018 r. poz. 650 i poz. 700)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
z działalności Ośrodka za 2017 rok.
§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Widawie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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WPROWADZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie jest jednostką organizacyjną Gminy Widawa
działającą jako wyodrębniona instytucja polityki społecznej państwa na szczeblu gminnym, powołana
na podstawie Uchwały Nr XI/51/90 z dnia 28 lutego 1990 r., Gminnej Rady Narodowej w Widawie
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Obszarem działania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie jest Gmina Widawa w strukturę, której wchodzi
41 sołectw. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie znajduje się w budynku
Urzędu Gminy Widawa pod adresem ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa. Bieżący nadzór nad
działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie sprawuje Wójt Gminy Widawa, zaś
działalnością Ośrodka kieruje Kierownik GOPS.
I. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
1. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.
W roku 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnionych, na umowę o pracę
16 pracowników, 8 pracowników – umowa zlecenia, łącznie 24 pracowników, w tym:
1) kierownik – 1 etat (wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe z organizacji pomocy
społecznej);
2) główna księgowa – 3/4 etat (wykształcenie wyższe kierunkowe: rachunkowość i zarządzanie
finansami);
3) specjalista pracy socjalnej – 3 etaty (wykształcenie policealne kierunkowe – 2 osoby, wyższe –
1 osoba);
4) pracownik socjalny – 2 etaty (wykształcenie średnie kierunkowe – 1 osoba, wyższe kierunkowe –
1 osoba);
5) administrator – 1 etat (wykształcenie wyższe niepełne);
6) referent – 2,5 etatu (wykształcenie średnie: kierunkowe 1 osoba, wykształcenie wyższe- 2 osoby) –
pracownik zatrudniony na zastępstwo;
7) asystent rodziny – 1,0 etatu (wykształcenie wyższe – 2 osoby, studia podyplomowe – 1 osoba) –
pracownik zatrudniony na zastępstwo;
8) technik administracji – 2,0 etatu (wykształcenie wyższe – 2 osoba) – umowy po stażowe.
Pracownicy socjalni, jako wyodrębniona grupa zawodowa, mają obowiązek posiadać wykształcenie
zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może
być osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła
studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe
o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki
o rodzinie. Ustalono także dwa stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego:
- I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej ma na celu uzupełnienie wiedzy
i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych;
- II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej ma na celu pogłębienie wiedzy
i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnionych jest czterech pracowników
socjalnych terenowych, w związku z tym ośrodek spełnia wymóg art. 110, ust. 11 ustawy z dn.
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczący zatrudnienia ilości terenowych pracowników
socjalnych. Zgodnie z ww. przepisem prawa, OPS zatrudnia pracowników socjalnych,
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy, na 2 tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną, w stosunku jeden pracownik na nie więcej
niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, jednak nie mniej niż trzech pracowników.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, w celu podniesienia swoich
kompetencji zawodowych uczestniczyli, w roku 2017, w specjalistycznych szkoleniach, seminariach
i konferencjach tematycznych, tj.:
·Szkolenie „Inspektor Ochrony Danych” - 1 osoba,
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·Szkolenie „Dochód w pomocy społecznej” – 1 osoba,
·Szkolenie „Vademecum Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej” – 2 osoby,
·Szkolenie „Procedura odebrania dziecka” – 1 osoba,
·Szkolenie „Elementy prawa istotne w pracy Asystenta Rodziny Psychospołeczne zagadnienia
funkcjonowania rodziny” – 1 osoba,
·Konferencja „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia
dziennego i asystentów rodziny” – 1 osoba,
·Szkolenie „Skuteczna realizacja procedury – Niebieska karta- od teorii do praktyki” – 6 osób,
·Szkolenie ”Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych” – 2 osoby,
·Szkolenie „Podatek VAT w księgach rachunkowych JST – zasady księgowania oraz rozliczania
VAT przez JST i jednostki organizacyjne” – 1 osoba,
·Szkolenie ”Najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych w celu uzyskania zasiłków
z ZUS” - 1osoba,
·Szkolenie „Fundusz alimentacyjny w ewidencji księgowej ośrodków pomocy społecznej w 2017
roku” – 1 osoba,
·Szkolenie „Zatrudniasz pracownika. Poznaj zasady przyznawania oraz wypłaty zasiłku
z ubezpieczenia chorobowego” - 1 osoba,
·Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” – 1 osoba,
·Szkolenie „Gospodarka Finansowa OPS Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017” – 1 osoba,
Ukończony kurs „Samodzielny księgowy – kurs II stopnia” – 1 osoba,
·Szkolenie „Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych” 1 osoba,
·Szkolenie „Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS” – 1 osoba,
·Szkolenie „Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniu wychowawczych 500. Bardzo
duże zmiany w KPA wpływające na postępowania w świadczeniach rodzinnych FA, 500+: decyzje,
uchylenie, zmiany decyzji” – 1 osoba,
·Szkolenie „Fundusz Alimentacyjny 2017” – 1 osoba,
·Szkolenie „Świadczenia Rodzinne – nowelizacja”– 1 osoba,
·Szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego „Skuteczna realizacja procedury
i Niebieska karta – od teorii do praktyki” – 13 osób.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ponadto brali czynny udział
w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych, m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łasku, Starostwo Powiatowe w Łasku, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łasku,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej i inne instytucje, np.:
- posiedzenia Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku,
- spotkanie wigilijne i wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,
- spotkania opiniujące rodziny zastępcze z terenu gminy organizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łasku,
- spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu Gminy Widawa,
- Finał Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” w Gminie Widawa.
II. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ
W WIDAWIE W ROKU 2017.

GMINNY

OŚRODEK

POMOCY

SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizuje zadania własne i zlecone gminie
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wynikające, m.in. z ustaw:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769),
2. ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

Id: C003B9D1-6383-4DC7-9D1F-05F47E6D1B03. Podpisany

Strona 4

3. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020 (M.P.2013.1024),
4. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
5. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),
6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn.
zm.),
7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 882 z późn. zm.),
8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r.
poz. 554),
9. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
10. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn zm.),
11. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
12. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1778 z późn. zm.),
13. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017,
poz. 697 z późn. zm.),
14. ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. 2017 r.
poz. 1851 z późn. zm.),
15. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1860),
16. innych przepisów prawnych, które przewidują realizację zadań przez Ośrodek pomocy społecznej.
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu
takich sytuacji;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze
środowiskiem.
Wiodącą ustawą na której opiera się działalność GOPS w Widawie jest ustawa o pomocy państwa
z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W gminie Widawa, wg stanu na dzień 31 grudnia
2017 r. liczba ludności wynosiła 7451 osób, natomiast korzystających rodzin ze świadczeń pieniężnych
pomocy społecznej było 354 (w roku 2016 – 397 rodziny), co łącznie stanowiło 545 osób w rodzinach.
W stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę, stanowi to 7,31% osób w rodzinach
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczeniami pomocy społecznej w formie
świadczeń, w tym przypadku są zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki
stałe.
Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 października
2015 roku wynosi następująco:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
- dla osoby w rodzinie – 514 zł.
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1. Pomoc społeczna - świadczenia niepieniężne.
1. 1. Praca socjalna
Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej
wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności
osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu
na posiadany dochód.
Najważniejszym zadaniem w pomocy społecznej jest praca socjalna, rozumiana jako działalność
zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom. Polega ona na:
1. Wspomaganiu jednostek i ich rodzin, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Cel ten
obejmuje swym zakresem zapewnienie podstawowych warunków życia tym wszystkim, którzy z różnych
przyczyn są ich pozbawieni oraz zminimalizowanie negatywnych skutków tego stanu rzeczy.
2. Wspomaganie grup i społeczności na rzecz ich rozwoju oraz kształtowanie lokalnej polityki
społecznej.
Dla realizacji powyższych celów pracy socjalnej pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie podejmują szereg działań, które można przedstawić w następujący sposób:
a) analiza i ocena zjawisk wymagających świadczenia pomocy oraz kwalifikowanie do uzyskania
tych świadczeń:
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (diagnoza),
- analiza sytuacji klienta na podstawie sporządzonych sprawozdań,
- analizy dot. aktywności w poszukiwaniu pracy przez klientów,
- analizy zasadności świadczonej pomocy na rzecz klienta,
- analiza sytuacji dzieci w rodzinie i ich potrzeby (dożywianie, kolonie, paczki świąteczne),
- monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych (regularne wejścia w środowisko celem
kontroli świadczonych usług i zabezpieczenia bieżących potrzeb),
- analiza potrzeb osób psychicznie chorych,
b) prowadzenie poradnictwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
- udzielanie przez pracowników socjalnych informacji o prawach i uprawnieniach klientów GOPS.
Pracownicy socjalni w 2017 roku, podejmowali wobec podopiecznych Ośrodka pracę socjalną
oraz szeroko rozumiane poradnictwo. Były to działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna
podejmowana była praktycznie podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych
z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w siedzibie Ośrodka.
W roku 2017 pomocą, w postaci pracy socjalnej, zostało objętych 302 rodziny, co daje 648 osoby
w rodzinach. Udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej 51 rodzinom, co daje 105 osób
w rodzinach.
1. 2. Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego:
Kontrakt socjalny spisuje się w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów
osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W kontrakcie znajduje się m.in.
wyszczególnienie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć osoba/rodzina
w celu poprawienia swojej sytuacji. Kontrakt zawiera ocenę sytuacji rodzinnej lub majątkowej, a także
informacje dotyczące potrzeb danej rodziny. W kontrakcie pracownik socjalny spisuje również
działania, do których zobowiąże się rodzina (znalezienie pracy, podjęcie leczenia odwykowego) oraz
konkretny termin ich rozpoczęcia i zakończenia. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi,
dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest
z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do
form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu, drugi
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egzemplarz pozostaje w teczce klienta. W 2017 r. z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, podpisano 11 kontraktów socjalnych.
1. 3. Usługi opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie świadczył usługi na rzecz osób samotnych z terenu
Gminy Widawa, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze w 2017 roku przyznano 7 osobom w formie 2684 świadczeń na kwotę
31 403,00 zł.
Powyższe usługi były świadczone w miejscu zamieszkania osób, którym przyznano usługi
opiekuńcze.
1. 4. Umieszczenia i pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2017 roku skierował 4 osoby do Domów Pomocy
Społecznej. Na dzień 31.12.2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie pokrywa
w części za 16 mieszkańców z terenu Gminy Widawa na łączna kwotę: 294 129,62 zł.
2. Pomoc społeczna – świadczenia pieniężne.
2. 1. Zasiłki stałe.
W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wypłacał, z powodu
niepełnosprawności, 65 osobom zasiłki stałe, (2015 – 69 osób). Kwota wypłaconego w 2017 r. zasiłku
stałego wyniosła 316 225,90 zł natomiast kwota składek zdrowotnych opłaconych od osób
pobierających ww. świadczenie wyniosła 27 228,95 zł. Zarówno zasiłek stały, jak i składka NFZ,
pokrywane są 100% z dotacji celowej budżetu państwa.
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie
o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub
rodziny. Stanowi różnice pomiędzy dochodem realnym, a kryterium dochodowym. Kwota zasiłku
stałego nie może być wyższa niż 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłki stałe oraz środki
na opłacanie składek zdrowotnych pochodzą z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację
zadań własnych.
2. 2. Zasiłek okresowy.
Z budżetu Wojewody, w ramach zadań własnych gminy, wypłacane są również zasiłki okresowe
z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, itp. Zasiłek okresowy dla osoby
samotnie gospodarującej przyznaje się w wysokości do różnicy miedzy kryterium dochodowym,
a dochodem realnym danej osoby. W przypadku rodziny zasiłek wynosi do różnicy między kryterium
dochodowym rodziny, a realnym dochodem danej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50%
danej różnicy, o której mowa wyżej. Tę część zasiłku (50%) opłacane jest z budżetu państwa. Gmina
Widawa partycypuje w kosztach wypłat zasiłków okresowych.
W 2017 roku przyznano 39 rodzinom pomoc w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę
42.430,84zł (dotacja – 37.73242 zł). Głównym powodem przyznania zasiłków było bezrobocie,
długotrwała i ciężka choroba i niepełnosprawność. W roku 2017 gmina Widawa dofinansowała wypłatę
zasiłków okresowych w wysokości 4.698,42 zł.
2. 3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
Zasiłki celowe przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na
pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu. Również osobom bezdomnym, w ramach zasiłku celowego można pokryć koszty świadczenia
zdrowotnego lub biletu kredytowanego. Ośrodek przyznał w 2017 roku, zasiłki celowe dla 140 rodzin,
co stanowiło 266 osób w rodzinach. Zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 75.960,45 zł.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać specjalny zasiłek celowy w
wysokości nie przekraczającej kryteria dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. W roku
2017 Ośrodek wypłacił 66 rodzinom specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę 38.470,00 zł.
W rodzinach tych przebywało 136 osób.
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Tabela nr 1. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Widawa w latach
2016 i 2017
Powód trudnej sytuacji życiowej
UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

Liczba
rodzin
2016 r.
36
1
1
14

Liczba osób w
rodzinach
2016 r.
50
1
1
76

Liczba
rodzin
2017 r.
35
0
1
6

Liczba osób
w rodzinach
2017 r.
35
0
1
24

12

66

3

15

108
107
103

252
186
202

117
107
120

217
186
216

95

374

77

313

26

76

27

78

22
5
0
12
0

121
23
0
17
0

20
1
0
7
0

113
2
0
7
0

4

7

8

8

0

0

0

0

1
0
0

1
0
0

5
0
0

6
0
0

Tabela nr 2. Udzielone świadczenia w 2017 – zadania własne gminy.
Formy pomocy
RAZEM
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane)
w tym przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
z tego: środki własne
Dotacja
w tym przyznane z powodu: bezrobocia
długotrwałej choroby
Niepełnosprawności
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społ.
Schronienie
Posiłek
w tym dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom nie niemającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
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Liczba osób,
którym
decyzjami
przyznano
świadczenie
354
65
51
14
40
x
x
23
17
4

Liczba
świadczeń

Liczba
osób
w rodzinach

Kwota
świadczeń

X
617
486
131
121
x
X
73
41
7

557609
316226
273568
42658
42431
4699
37732
24833
15228
2370

251
63
51
12
39
x
x
23
17
3

545
82
51
31
71

0

0

0

0

0

0
140
140
0
7

0
16331
16331
0
2684

0
79723
63672
0
43269

0
77
77
0
7

0
316
316
0
7

0

0

0

0

0

5

7

11521

5

5

x
x
34
34
8
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zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze:
w tym zasiłki specjalne
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne,
psychologiczne, rodzinne)
INTERWENCJA KRYZYSOWA
PRACA SOCJALNA

0
0
140
66
0
0
x

0
0
x
114
0

0
0
64439
38470
0

0
0
138
65
0

0
0
266
136
0

0

0

0

0

0
x

0
x

0
302

0
648

2. 4. Dodatki mieszkaniowe
Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek mieszkaniowy
przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty
w gospodarstwie wieloosobowym.
W 2017 roku Ośrodek wypłacił 15 rodzinom dodatki mieszkaniowe, z czego 4 rodziny zamieszkiwały
budynki będące w zasobie gminnym, 6 w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 2 w zasobie prywatnym.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 22 514, 40 zł.

2. 5. Świadczenia rodzinne
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie
pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016 r.
Kryterium dochodowe:
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 764,00 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia.
Wysokości kwot zasiłków rodzinnych:
ZASIŁEK RODZINNY NA:
Dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia
Dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 18 roku
życia
Dziecko powyżej 18 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie
01.01.2017 r. – 30.10.2017 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego
w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

89 zł

95 zł

118 zł

124 zł

129 zł

135 zł
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Wysokości kwot dodatków do zasiłków rodzinnych:
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO Z TYTUŁU:
Urodzenia się dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania
dziecka
Wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej
Kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem
zamieszkania

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie
01.01.2017. – 30.10.2017 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie
01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

1000 zł

1000 zł

400 zł

400 zł

185 zł

193 zł

90 zł

95 zł

80 zł (dziecko do 5 r. ż.)
100 zł (dziecko powyżej 5 r. ż)
100 zł
63 zł (dojazd)

90 zł (dziecko do 5 r. ż.)
110 zł (dziecko powyżej 5 r.ż.)
100 zł
69 zł (dojazd)

105 zł (bursa)

113 zł (bursa)

Świadczenia opiekuńcze:
1) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat;
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także 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.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.
2) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
- osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 764 zł. Wysokość
specjalnego zasiłku dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie.
3) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub
innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
- jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym
stopniu 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. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wynosi 1406,00 zł
miesięcznie.
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Zasiłek dla opiekuna.
Zasiłek dla opiekunów 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, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz
z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od
kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
W 2017 r. zasiłek dla opiekuna pobierało 14 osób.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
- z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł,
- kryterium dochodowe rodziny nie może przekraczać 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę,
- wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka,
- jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczna nie później niż
od 10 tygodnia ciąży,
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do
ukończenia 10 roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia
7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
- do ukończenia 10 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od
dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego
dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga
dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci
lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga
dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
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Tabela 3. Zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych przez GOPS Widawa w 2017 roku.
Lp.

Wyszczególnienie świadczenia

1.

Zasiłek rodzinny, z tego
zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku do ukończenia 5 r. ż.
zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia
zasiłek rodzinny na dziecko
powyżej 18 roku życia
dodatek z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
dodatek z tytułu urodzenia dziecka
dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania
dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek pielęgnacyjny
jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
zasiłek dla opiekuna
odsetki od zasiłku dla opiekuna
świadczenie rodzicielskie
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
Koszty obsługi
Ogółem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Realizacja świadczeń w 2017 r.
Kwota
Liczba
Liczba
wypłaconych
osób
świadczeń
świadczeń
658
7.732
912.806,00
X
1903
180.759,00

Razem
wykorzystana
dotacja w 2017 r.
912. 806,00
180 759,00

X

4988

618 512,00

618 512,00

X

841

113 535,00

113 535,00

17

248

95 134,00

95 134,00

39
19

39
233

39 000,00
44.969

39 000,00
44 969

22

238

24980

24 980

453

453

45 300

45 300

159

1407

106147

106147

62

728

69 1609

69 160

116
20
27
55

1414
243
388
66

216 342
337 736
198 103
56 000

216 342
337 736
198 103
56 000

41

544

191 282,25

191 282,25

41

437

105 761,50

105 761,50

14
x
29
23

142
x
228
770

73 211
0
212031,59
42 742,03

73211
0
212031,59
42742,03

x
x

x
x

81 307,03
2 852 012,40

81 307,03
2 852012,40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2017 roku wydał 898 decyzji administracyjnych
w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym 35 odmownych.
2. 6. Fundusz alimentacyjny.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn.
zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wydał 52 decyzji w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacił 33 rodzinom środki z funduszu alimentacyjnego, na
łączną kwotę 191.282,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń pochodziły z dotacji
celowej budżetu państwa.
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Dłużnicy alimentacyjni.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawionym
do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjnym, 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.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, w 2017 r. podjął działania wobec 36 dłużników
alimentacyjnych, tj.:
1) wystąpiono z 23 wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych dłużników;
2) przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenie majątkowe od dłużników
przebywających na terenie gminy;
3) skierowano 4 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku o aktywizację zawodową dłużników.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie
z ustawowymi odsetkami.
Kwoty zwrócone, w 2017 roku, przez dłużników alimentacyjnych wynosiły:
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36.666,62 zł,
- przekazane na dochody budżetu państwa 21.999,94 zł,
- przekazane na dochody własne gminy 14.666,68 zł,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
5.193,80 zł.
W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych wysłano korespondencję do różnych
instytucji, tj. prokuratura, sądy, komornicy, urzędy skarbowe, powiatowe urzędy pracy, urzędy gmin,
starostwa, ośrodki pomocy społecznej. GOPS przekazuje również do Biura Informacji Gospodarczej
informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości nie regulowania
za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
W 2017 r. w Biurze Informacji Gospodarczej zaktualizowano wysokość zadłużenia 36 dłużników
alimentacyjnych. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
dzień 31.12.2017 r. – 1 455 471,00zł.
2. 7. Świadczenia wychowawcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie od 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania z zakresu
świadczenia wychowawczego wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.). Celem świadczenia wychowawczego
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wnioski można składać
osobiście, bądź za pośrednictwem internetu w wersji elektronicznej za pomocą portalu
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do
ukończenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł
miesięcznie na osobę w rodzinie. Świadczenie przysługuje każdemu z podmiotów uprawnionych do ww.
świadczenia na drugie i kolejne dziecko do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia.
W przypadku wniosku złożonego na drugie i kolejne dziecko w wieku poniżej 18 roku życia, inne niż
pierwsze dziecko, organ właściwy nie weryfikuje spełnienia kryterium dochodowego, bowiem
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia nie jest uzależnione
od dochodu.
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W sytuacji przebywania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoby znajdującej się w składzie
rodziny, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego organem właściwym do
wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa a z dniem 1 stycznia 2018 r.
zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji świadczenia wychowawczego
przechodzą do Wojewody Łódzkiego.
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wpłynęły 634 nowe wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego w tym76 wniosków na drugie i kolejne dziecko. 16 wniosków
wpłynęło w formie elektronicznej: 15 za pomocą bankowości elektronicznej oraz 1 przez ePUAP.
12 wniosków został przesłanych do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi celem ustalenia
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Świadczenie wychowawcze otrzymuje jedna rodzina posiadająca obywatelstwo ukraińskie,
przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca kartę pobytu z adnotacją dostęp do
rynku pracy.
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zostało wypłaconych 9589 świadczeń wychowawczych
dla 906 dzieci z 629 rodzin w tym dla 21 rodzin gdzie członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego łącznie z kosztami
obsługi wyniosły łącznie w 2017 r. 4 835 289,00 zł.
W 5 rodzinach pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego oraz na podstawie wizyt asystenta rodziny zaobserwowali marnotrawienie
oraz wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem, podstawowe potrzeby
dzieci nie były zaspokajane w związku z powyższym organ właściwy przekazuje należne osobom
świadczenie w formie rzeczowej.
3. Środki wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w roku 2017.
Tabela nr 4. Realizacja budżetu w 2016 i 2017 roku według klasyfikacji budżetowej i rodzajów
świadczeń.
Zadanie
Zadania własne gminy
-zasiłki celowe (rozdział 85214)
-zasiłki celowe w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział
85214)
-„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85214)
-sprawianie pogrzebu (rozdział 85214)
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (rozdział 85214)
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
-odpłatność w DPS (rozdział 85214)
-dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)
-GOPS (rozdział 85219)
-usługi opiekuńcze (rozdział 85228)
-prace społecznie użyteczne (rozdział 85295)
-Gminny Zespół Interdyscyplinarny
-koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rozdział 85204)
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
-zasiłki stałe (rozdział 85216)
-Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295)
-GOPS (rozdział 85219)
-składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (rozdział 85213)
-wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdział 85206)
Zadania zlecone gminie – wydatki.
-opieka zdrowotna – wydawanie decyzji (rozdział 85195)
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) rozdział 85212)
-składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (rozdział
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Wykonanie
2017
865 227,99
75 960,45
7800,00
19709,30
3 500, 00
4698,42
294 129,62
23 104,80
351 000,43
43269,42
12441,60
2119,55
47 203 ,70
603 667,34
37732,42
316 225,90
60014,00
143 088,00
27 228,95
19 362,56
7 725 252,73
356,00
2 852012,40
37 544,41

Wykonanie
2016
779 449,80
85 902,85
4650,00
21833,65
2257,11
228 851,04
28 154,04
311815,67
32071,97
17311,80
1175,00
50 076,67
619 667,34
36 933,89
326 274,53
67 711,70
131 008,00
27 415,82
30 323,40
6 657 407,80
342,00
2 880 703,94
37 039,49
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85213)
-Rządowy program „Wsparcia osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne” (rozdział 85295)
-KDR
- świadczenia wychowawcze (rozdział 85211)
RAZEM

-

-

50,92
4 835 289,00
9 319 995,64

45,56
3 739276,81
8 072 103,27

Największą grupę wydatków w 2017 roku w GOPS Widawa stanowiły świadczenia wychowawcze,
świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym. Wydatki te są w całości finansowane
z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej. W wydatkach tych ujęte są również koszty obsługi zadań,
które wynoszą odpowiednio: świadczenia wychowawcze - 1,5%, świadczenia rodzinne - 3%
przekazanej kwoty dotacji. Druga pozycja wydatków to bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie większa część to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Liczba
zatrudnionych poszczególnych pracowników wynika z przepisów prawnych. Część kosztów
zatrudnienia pracowników socjalnych pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. Pozostałe
koszty to zakupy bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Kolejną pozycją są wydatki na zasiłki
i pomoc w naturze. Ujęte w tym są zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe.
III. WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN
DOŻYWIANIA „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

W ZAKRESIE

Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród: dzieci,
młodzieży, osób dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych, z gospodarstw domowych
o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i zakłada on objęcie
dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osoby dorosłe wymagające wsparcia w postaci posiłku z terenu
gminy Widawa.
Program jest elementem polityki państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu
zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Pomoc w formie dożywiania udzielana była w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej
rodziny lub opiekunów dziecka, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów
wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Pomoc przyznawana jest w oparciu
o kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podwyższone o 150%.
Pozwalała na to Uchwała Nr XV/93/04 Rady Gminy Widawa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku
byłoby nie uzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, mogła być przyznana pomoc
w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności.
Pomoc przyznawana była na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów
prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą osoby
zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Dożywianie w szkołach gminy Widawa odbywa się na zasadach określonych przez dyrektora danej
placówki. Szkoła winna spełniać kryteria określone dla miejsc przeznaczonych do dożywiania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach udzielania świadczeń niepieniężnych
przyznaje pomoc w zakresie dożywiania. Pomocy takiej udzielono w 2017 roku 192 osobom z terenu
gminy Widawa na łączną sumę 79.723,30 zł (dotacja –60.014,00 zł, środki własne – 19.709,30 zł).
Program pozwala na skuteczne udzielenie pomocy uczniom i dzieciom oraz osobom dorosłym
wymagającym wsparcia w zapewnieniu posiłku lub produktów żywnościowych.
Dyrektor szkoły (przedszkola) udziela pomocy bez ustalania sytuacji materialnej rodziny (rodzinny
wywiad środowiskowy) oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Stosowną informację o udzieleniu pomocy w tym trybie dyrektor szkoły (przedszkola) przekazuje
ośrodkowi pomocy społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka.
Liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych. W roku 2017 na wniosek dyrektorów szkół objętych programem było 7 uczniów.
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W celu realizacji zapisów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024)
Rada Gminy Widawa w dniu 31 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/241/14 w sprawie
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014 – 2020.
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy
o charakterze
obowiązkowym
w zakresie
pomocy
społecznej,
o których
mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wsparcie osób lub rodzin wymagających
pomocy z powodów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie jako samorządowa jednostka
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy
(szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne
samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa. Koordynatorem programu jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.
W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor placówki oświatowej lub przedszkola składa pisemny wniosek do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego
wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.
Koszty szkolnych posiłków, przyznanych w ww. trybie pokrywane są przez ośrodek pomocy
społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy
dzieci lub uczniów oraz spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Limit osób, którym udzielono pomocy w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej, nie może jednak przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach, na terenie gminy, w danym
miesiącu, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Wprowadzenie powyższego limitu oznacza, że pomoc udzielana w tym trybie trafiać powinna do
dzieci i uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej
i finansowej, ale przekraczających kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania pomocy
w formie posiłków na zasadach ogólnych.
Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów pod tym względem ponosi wyłącznie dyrektor
danej placówki oświatowej, ponieważ w takich przypadkach tylko szkoła lub przedszkole posiada
odpowiednią wiedzę na temat dziecka lub ucznia przewidzianego do pomocy w tym nadzwyczajnym
trybie.
Ponadto pomoc udzielana w trybie nie wymagającym przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej, powinna być traktowana przejściowo, tj. do
czasu ustąpienia uzasadnionej przyczyny, powodującej, że rodzice danego dziecka nie mogą pokryć
kosztów posiłków w szkole we własnym zakresie.
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Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem
składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 1024).
Tabela nr 5. Zestawienie świadczeń i finansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w 2017 r.
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rzeczywista liczba osób objętych
programem
w tym liczba osób korzystających z:
-posiłku
-zasiłku celowego
-świadczenia rzeczowego
Koszt programu ogółem
z tego: środki własne
dotacja

OGÓŁEM

Dzieci do czasu
rozpoczęcia
nauki w szkole
podstawowej

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

OGÓŁEM

OGÓŁEM

pozostałe osoby
otrzymujące pomoc
na podstawie
art. 7 ustawy
o pomocy społecznej
OGÓŁEM

185

28

122

41

144

25

119

0

98
0
79. 723,30
19.709,30
60.014,00

19
0

38
0

41
0

X
X
X

X
X
X

X
X
X

IV. RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W 2017 r. – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne
odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:
- wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby
zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do
rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów
rodziny zatrudnianych w gminach.
- wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach
W ramach Resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2017” Gmina Widawa uzyskała dofinansowanie do zatrudnienia 1 asystenta rodziny w wymiarze
1etatu. Realizowane zadanie wyniosło 32.157,40 zł, z czego 6. 394,90 zł stanowiła dotacja,
12.967,66 zł – środki z Funduszu Pracy, 12.794,84 zł wkład własny Gminy Widawa.
V. NOWE ZADANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI
1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Kolejnym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie jest koordynacja realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W dniu 21 stycznia 2016 roku
Rada Gminy Widawa przyjęła Uchwałą NR XX/137/16 Rady Gminy Widawa nowy dokument
strategiczny „Gminną Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata
2016 – 2020” jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej,
poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia
mieszkańców gminy Widawa, powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów społecznych.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy Gminy Widawa. W realizację zadań
ujętych w Strategii zaangażowane są gminne instytucje, w szczególności Urząd Gminy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie, Gminny Ośrodek Kultury,
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Widawie, Komisariat Policji w Widawie, społeczności lokalne, stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na
lata 2016 – 2020 jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz
zminimalizowanie rozmiarów i skutków zjawisk społecznie negatywnych. Na potrzeby wdrażania
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostały opracowane cele strategiczne, do
których następnie sformułowano cele operacyjne. Każdy z celów zakłada osiągnięcie konkretnych
rezultatów poprzez realizacje określonych działań.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Widawa zawiera następujące
cele strategiczne:
1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom.
2. Wspieranie rodziny.
3. Rozwój kultury, sportu i rekreacji.
4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy.
Koordynatorem dotyczącym realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2016 – 2020 jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie przy ścisłej
współpracy z pracownikami GOPS Widawa.
W ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały przez Rade Gminy Widawa dot. przyjęcia ww. strategii
Wójt Gminy Widawa powołał Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku Zespół
Zarządzający do spraw realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Widawa na lata 2016 – 2020.
2. Program „Wsparcia Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 – 2017”
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017 ustanowiony został
Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelkie
działania podejmowane w ramach Programu adresowane są do rodzin mieszkających na terenie Gminy
Widawa które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
(w szczególności dotknięte bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, uzależnione od
alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie), zagrożone umieszczeniem
dzieci w pieczy zastępczej, bądź którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska. Celem
głównym Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017, jest wsparcie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i tworzenie
sprzyjających warunków w jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Dla skutecznej realizacji Programu i osiągnięcia celu głównego sformułowano cztery cele
szczegółowe:
·Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny.
·Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji8 opiekuńczej i wychowawczej.
·Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
·Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością lokalną.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 675 ze zm.), obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa
na jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Gminny Program Wspierania rodziny
dla Gminy Widawa na lata 2015-2017 wspólnie realizują podmioty, które w ramach kompetencji
posiadają obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej oraz podmioty lub osoby specjalizujące się i mające kontakt z dziećmi i rodziną.
Przy realizacji ww. Programu współpracują:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie oraz właściwe referaty i stanowiska Urzędu
Gminy w Widawie.
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2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie.
3. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie.
4. Komisariat Policji w Widawie.
5. Placówki Oświatowe z terenu Gminy Widawa.
6. Placówki służby zdrowia z terenu Gminy Widawa.
7. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Widawa.
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie.
9. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie.
10. Organizacje pozarządowe.
11. Parafie z terenu Gminy Widawa.
12. Kluby sportowe z terenu Gminy Widawa.
Partnerami Programu są:
1. Starostwo Powiatowe w Łasku.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.
4. Komenda Powiatowa Policji w Łasku.
5. Sąd Rejonowy w Łasku.
3. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy wRodzinie na
terenie Gminy Widawa na lata 2012 – 2020”
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie gminy Widawa na lata 2012-2020 ustanowiony został uchwałą Nr XV/125/12 Rady Gminy
Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie.
Celem Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także podniesienia świadomości społecznej na
temat przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.
Podstawowymi założeniami ww. Programu są:
- działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne) - w ramach profilaktyki podejmowane
są działania mające na celu promocję zdrowej rodziny, reprezentujące ogólne pozytywne wartości i styl
życia oraz zapobieganie przemocy w rodzinie. Kierowane są do ogółu społeczeństwa, a także do osób
pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie,
- działania interwencyjne, tj. opiekuńcze, kierowane do osób doznających przemocy, a pouczające
i izolujące kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- działania wspierające, min. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, które są kierowane do ofiar
przemocy,
- działania korekcyjno - edukacyjne, które są kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Widawa, przede wszystkim ofiar przemocy
w rodzinie, jej sprawców i świadków.
W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze przeciwdziałania
przemocy, min. pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum,
nauczyciele - wychowawcy, Policjanci Komisariatu Policji w Widawie, Przewodniczący GKRPA
w Widawie, psycholodzy, lekarze i pielęgniarki środowiskowe, itp. Roczny raport z realizacji
Programu przedkładany jest do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Widawa do 31 stycznia następnego
roku. Raport stanowi odrębny dokument.
4.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie
Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Widawa z dnia 20 kwietnia 2015 r., został powołany przez
Radę Gminy Widawa, Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie, działający na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widawa. W 2016 r. dwukrotnie Zarządzeniami
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Wójta Gminy Widawa Nr 50/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Nr 96/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniał się skład osobowy GZI w Widawie. Obecnie Gminny Zespół Interdyscyplinarny składa się
z 14 osób i są to przedstawiciele:
GOPS w Widawie, GKRPA w Widawie, Komisariatu Policji w Widawie, Placówek Oświatowych
z terenu gminy Widawa, SP ZPOZ W Widawie, Sądu Rejonowego w Łasku, ŚDS w Dąbrowie
Widawskiej.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny działa w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Organizację pracy Zespołu określa „Regulamin Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego” stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54 Wójta Gminy
Widawa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Obsługą
techniczną i organizacyjną prac Zespołu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.
Koordynatorem prac GZI w Widawie jest Kierownik GOPS w Widawie Pani Agnieszka Leopolska,
pełniąca jednocześnie funkcje Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych. Pracodawcy zobowiązani są do oddelegowywania osób na
zebrania członków GZI w Widawie oraz spotkania grup roboczych. Wszystkich członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, obowiązuje tajność informacji przekazywanych
w ramach prac Zespołu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupy
roboczej.
Główne cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie to:
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym
w przezwyciężeniu ich problemów.
2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
4. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
5. Zapobieganie wystąpienia przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r. oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, do
zrealizowania ww. celów, przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupę
roboczą, która organizuje pracę z rodziną dotknięta przemocą. Skład grupy roboczej uzależniony jest od
problemu występującego w konkretnej rodzinie.
Do zadań grup roboczych należy:
1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie.
2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy.
3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów ich działań.
Spotkania grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy GOPS w Widawie. Na
pierwszym spotkaniu grupa robocza ustala indywidualny plan pomocy rodzinie, który jest realizowany
podczas prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”. Grupa robocza powołana do danej sprawy spotyka
się minimum dwa razy.
Na kolejnych spotkaniach grup roboczych przedstawiane i omawiane są przez członków działania
podjęte na rzecz osób i rodzin. Członkowie grupy roboczej mobilizują ofiary, jak również sprawców
przemocy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologa, prawnika oraz grup pomocowych.
Monitorują systematycznie sytuację w rodzinach, pozostając
w stałym kontakcie z instytucjami zaangażowanymi w dany problem.
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. praca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Widawie przedstawiała się następująco:
Id: C003B9D1-6383-4DC7-9D1F-05F47E6D1B03. Podpisany

Strona 20

1. zorganizowano 79 spotkań grup roboczych,
2. do przewodniczącej GZI w Widawie wpłynęło 12 „Niebieskich Kart” (12- sporządzone przez
funkcjonariuszy Komisariatu Policji, z czego 4 „NK” zostały założone w dwóch rodzinach po dwie karty
w jednej,
3. w 14 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” z powodu ustania przemocy w rodzinie,
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pracy w rodzinie,
4. zorganizowano 4 spotkania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie,
5. powołano 9 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z podejrzeniem
wystąpienia przemocy w rodzinie,
6. złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Łasku - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie
ustalenia kuratora dla rodziny,
7. złożono 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie
stosownych działań,
8. członkowie GZI w Widawie pozostawali we współpracy i stałym kontakcie z instytucjami
zajmującymi się problemami przemocy występującej w rodzinie tj. Komisariatem Policji w Widawie,
kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Łasku, pedagogami szkolnymi, ośrodkami
zdrowia, GKRPA w Widawie, GOK w Widawie,
9. monitorowanie sytuacji w 16 rodzinach objętych procedurą „NK” udzielając im kompleksowej
informacji o przysługujących im prawach oraz o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności
psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz możliwości uzyskania schronienia w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi,
10. domniemani sprawcy przemocy (16 osób), informowani byli o możliwości wzięcia udziału
w programie korekcyjno – terapeutycznym realizowanym przez PCPR w Łasku,
11. członkowie GZI przekazali dzieciom z trzech rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”
materiały edukacyjne o wartości 1.300 zł (gry, malowanki, książki) pozyskane przez firmę Cosinus
w Zabrzu,
12. w dniu 07.11.2017 r. 12 członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie wzięło
udział w szkoleniu „Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty – od teorii do praktyki” –
prowadzonej przez firmę Kier z Krakowa,
13. członkowie GZI w Widawie w celu podniesienia świadomości społecznej, rozpowszechniali
pakiety broszur edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie (przekazanie z Instytutu
Psychologii Zdrowia w Warszawie) oraz „Pouczenia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
z dołączonym wykazem lokalnych placówek udzielających wsparcia i pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie. Ww. materiały zostały przekazane członkom rodzin, w których prowadzona była procedura
„NK” oraz udostępnione były w lokalnych ośrodkach zdrowia, szkołach, GOPS w Widawie, Urzędzie
Gminy w Widawie oraz Komisariacie Policji w Widawie.

5. Współpraca z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2017 roku realizował w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2016 i Podprogram 2017. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
w dniu 22 września 2017 roku podpisał umowę Nr 36/Podprogram 2017 na realizację zadań z zakresu
dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017, który będzie trwał do 30 czerwca 2018 roku.
W ramach podpisanej umowy GOPS w Widawie prowadził w 2017 roku dystrybucję żywności dla 876
mieszkańców gminy Widawa. W ramach podpisanej umowy GOPS w Widawie w 2017 roku
przeprowadził działania towarzyszące na rzecz beneficjentów Podprogramu 2017 w ramach których
zostały przeprowadzone zajęcia aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zmierzające do wyjścia z ubóstwa tych osób.
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Tabela nr 6. Zestawienie artykułów żywnościowych otrzymanych w 2017 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Artykuł spożywczy
Cukier
Powidła
Groszek z marchewką 400g
Fasola biała
Mielonka wieprzowa
Szynka drobiowa
Makaron świderki 500 g
Mleko UHT 1 litr
Olej rzepakowy 1litr
Ryż 1000g
Herbatniki
Kasza gryczana
Filet z makreli w oleju
Ser podpuszczkowy
Pasztet wieprzowy
Gulasz z warzywami
Buraczki wiórki
Koncentrat pomidorowy 160 g
Razem:

Tonaż w kg
4010 kg
1584,00 kg
3485, 60 kg
3484,00 kg
1094,40 kg
2916,00 kg
5360 kg
8796 litrów
3255 kg
3690 kg
1408 kg
927 kg
1479,68 kg
2410 kg
437,76 kg
2992 kg
644 kg
1541,12 kg
50 624, 56 kg

6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku – prace społecznie użyteczne, staż
i platforma SEPI
W 2017 r. realizowane były, we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łasku, prace społecznie użyteczne i staż, jako formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Na
aktywizację podpisano stosowne porozumienia. W ramach prac społecznie użytecznych,
14 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku, brało udział w pracach porządkowych na terenie
Gminy Widawa. Prace świadczone były w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r. w GZUK
w Widawie. Wartość zorganizowania prac wyniosła 31 104.00 zł, przy czy, kwota 18 662,40 zł
podlegała refundacji z PUP, natomiast kwota 12 441,60 zł stanowiła wkład własny Gminy Widawa.
W 2017 roku został zorganizowany staż dla 3 osób bezrobotnych. Stypendium dla stażystów było
w całości finansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym
z PUP w Łasku, stażyści po zakończeniu stażu zostali zatrudnieni w GOPS w Widawie, na wymagalny
minimalny okres 3 miesięcy. GOPS w Widawie w 2017 r. podpisał umowę z PUP w Łasku dot.
otrzymania dofinansowania na refundacje kosztów kształcenia ustawicznego dla 3 pracowników GOPS
Widawa na kwotę 2448,00 zł. Główna księgowa GOPS Widawa skorzystała z kształcenia ustawicznego
dot. Gospodarki Finansowej oraz Rachunkowości, 2 pracowników socjalnych GOPS Widawa otrzymało
dofinansowanie do szkolenia z zakresu Vademecum Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku pracownicy GOPS Widawa korzystają
z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). Jest to kompleksowe rozwiązanie
informatyczne umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy
dostęp do niezbędnych informacji. System umożliwia integrację rozwiązań funkcjonujących w różnych
obszarach działalności jednostek samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem publicznych służb
zatrudnienia oraz zabezpieczenia społecznego, czyli ośrodków pomocy społecznej.
7. Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka”
SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy,
rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin
w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby
i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej
rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją energię dobroci, dzięki której system
SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać. Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy
otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany. Stowarzyszenie WIOSNA, organizator
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SZLACHETNEJ PACZKI, daje jej niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy
z ludźmi, unikatowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym.
Gmina Widawa, po raz piaty przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Na
terenie Gminy Widawa działał lider na terenie Gminy Widawa wolontariusz – mieszkanka Brzykowa,
oraz 8 wolontariuszy – pracownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Widawa, który
pozytywnie zaopiniowali 15 rodziny z naszej gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rodziny otrzymały najpotrzebniejsze rzeczy, tj. artykuły żywnościowe, chemiczne i kosmetyczne,
obuwie i odzież, opał, wersalkę, laptop, pralkę, wyposażenie łazienki (glazura, sedes, bojler).
Uroczysty finał Szlachetnej Paczki na terenie Gminy Widawa, odbył się w dniach 9 - 10 grudnia
2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie, w którym uczestniczyli wolontariusze z terenu
naszej gminy, Wójt Gminy Widawa wraz z Kierownikiem GOPS Widawa.
8. Realizacja UCHWAŁY W SPAWIE POMOCY RODZINOM WIELODZIETNYM
W ramach realizowanej, przez gminę Widawa, polityki prorodzinnej oraz działań mających na celu
wsparcie procesu opiekuńczo – wychowawczego rodzin wielodzietnych, realizowano zapisy
UCHWAŁY NR XXII/205/13 RADY GMINY WIDAWA z dnia 21 mają 2013 r. w sprawie podjęcia
działań wspierających proces opiekuńczo – wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu
urodziło się troje lub więcej dzieci.
Pojawienie się w rodzinie trojga lub więcej dzieci w jednym czasie znacznie ogranicza zdolność
samodzielnego udźwignięcia obciążeń związanych z opieką i utrzymaniem dzieci. Szczególnie duże
obciążenia finansowe związane są z pierwszymi 3 latami życia dzieci. Na ten okres przypada
konieczność zapewnienia dzieciom całodobowej opieki, co wiąże się z przerwą lub znacznym
ograniczeniem aktywności zawodowej, a także ograniczeniem dochodów rodziny osiąganych z pracy.
Ponadto, dzieci nie są jeszcze gotowe do objęcia opieką w formie przedszkolnej.
Zapewnienie rodzinom wielodzietnym systematycznego korzystania z pomocy finansowej, poprawi
sytuację materialną rodzin wychowujących i opiekujących się wieloraczkami oraz stanowi również
element polityki prorodzinnej w naszej gminie, wspieranej Gminnym Programem Wspierania Rodziny
dla Gminy Widawa na lata 2015-2017. Polityka prorodzinna jest systemem długofalowych zamierzeń
i rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną na rzecz rodziny. Podmiotem
kształtowania polityki prorodzinnej jest także gmina, ponieważ to na niej spoczywa obowiązek
i odpowiedzialność za społeczność lokalną. W 2017 roku, Gmina Widawa nie wydatkowała na ten cel
środków finansowych.
9. Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub
do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale
również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się
znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wszelkie informacje na temat zasad realizacji KDR
znajdują się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. W 2017 r. przyznano 17 Kart Dużej Rodziny.
10. Pozostała działalność.
Akcja charytatywna.
W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie już po raz trzeci był
współorganizatorem wraz z Wójtem Gminy Widawa orz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Widawie akcji charytatywnej mającej na celu pomoc rodzicom niepełnosprawnego
mieszkańca Gminy Widawa w zebraniu środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz
pokrycie kosztów rehabilitacji. W związku z powyższym w dniu 25.11.2017 roku została
zorganizowany III Bal Charytatywny w Widawie, w którym uczestniczyło 162 osób. Całkowity dochód
z balu wyniósł 29.410,00 zł, ponadto na subkonto niepełnosprawnego dziecka w ramach akcji
charytatywnej wpłynęła kwota 1.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się Komitetowi
Organizacyjnemu zebrać kwotę 30.410,00 zł. Środki finansowe zebrane podczas akcji charytatywnej
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zostały przekazane rodzicom dziecka w dniu 7 grudnia 2017 roku przez Wójta Gminy Widawa,
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie oraz Zespół Medium.
Zbiórka odzieży
W ciągu całego roku 2017 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie prowadzili
zbiórkę i dystrybucję odzież nowej i używanej, obuwia, mebli i inny sprzętów gospodarstwa domowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współpracował również z Ośrodkami Pomocy
Społecznej z innych miejscowości. Pracownicy socjalni na wniosek innych ośrodków przeprowadzali
wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji i dłużników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie gminy Widawa.
W sprawach budzących wątpliwości prawne pracownicy konsultowali się z radcą prawnym
zatrudnionym przez Urząd Gminy w Widawie.
VI. WYKAZ POTRZEB Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE WIDAWA
Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej
składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb,
w tym zakresie. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne
programy pomocy społecznej.
Mając powyższe na uwadze przedstawiam poniżej potrzeby w zakresie pomocy społeczne oparte
o szczegółową analizę oraz możliwości Ośrodka:
1. Stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych w miejscu zamieszkania (klub seniora).
2. Podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej)
osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Podejmowanie działań służących wspieraniu rodziny i przeżywających trudności w sprawowaniu
władzy rodzicielskiej (zatrudnienie drugiego asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
ww. rodzin).
4. Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadry Ośrodka oraz członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Potrzeba lokalowa dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
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