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Wstęp

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sianowie  został  powołany

uchwałą Rady Miejskiej  w Sianowie Nr XII/49/91 z dnia  27.02.1991r.   Działa na

obszarze miasta i gminy Sianów, gdzie wg stanu na dzień 31.12.2017r. zamieszkiwało

13.651 osób  (w tym 6.481 osób to mieszkańcy miasta).  Podstawowym zadaniem

MGOPS  jest  ograniczanie  negatywnych  skutków  ubóstwa,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  potrzeb  najsłabszych  grup  społecznych  tj.  rodzin  wielodzietnych,

niepełnych, osób niepełnosprawnych  i seniorów. 

Według  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Koszalinie   na  dzień  31.12.2017r.

zarejestrowano  580  bezrobotnych  mieszkańców naszej  gminy,  z  czego  123  osoby

posiadały prawo do zasiłku, co oznacza, że pozostali utrzymują się głównie z prac

dorywczych lub korzystają z zasobów finansowych swoich rodzin.

1 . DZIAŁALNOŚĆ MGOPS W 2017r.

1.1 .  Budżet

MGOPS w Sianowie w roku 2017 wydatkował kwotę 16.656.904,76 zł  w tym:

- zadania zlecone: 13.577.288,68 zł (budżet państwa)

 - dofinansowanie zadań własnych: 1.405.526,88 zł (budżet państwa)

 - zadania własne 1.674.089,20 zł (budżet gminy)

 z dotacji do zadań własnych z budżetu państwa: 1.405.526,88 zł, w tym:

 - dof. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:  462.224,08 zł

 - dof. do wypłaty zasiłków stałych: 273.396,36 zł

 - dof. do wypłaty zasiłków okresowych : 362.875,29 zł

 - składka zdrowotna od zasiłków: 23.734,37 zł

 - program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 15.659,77  zł

 - utrzymanie ośrodka i wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych : 267.637,01 zł

 Dotacje na realizacje projektów: 2.000,00 zł, w tym:

 * „Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON – 1.000,00 zł

 * „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” ze środków  PFRON – 

1.000,00 zł
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Tabela Nr 1

Zestawienie wydatków MGOPS w 2017r.

Nazwa zadania Zadania 

własne 

Dotacje do 

zadań 

własnych 

Zadania 

zlecone 

Dotacje na 

realizację 

programów

Razem 

Domy Pomocy 

Społecznej

361.198,53 0 0 0 361.198,53

Ośrodek Wsparcia 7.280,00 0 0 0 7.280,00
Świadczenia 

rodzinne, świadczenia

z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe

157.410,18 0 4.826.199,06 0 4.983.609,24

Świadczenia 

wychowawcze

0 0 8.671.516,17 0 8.671.516,17

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

0 23.734,37 36.596,54 0 60.330,91

Zasiłki i pomoc w 

naturze

168.306,38 362.875,29 0 0 531.181,67

Zasiłki stałe 0 273.396,36 0 0 273.396,36
Usługi opiekuńcze 128.391,52 0 0 0 128.391,52
Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej

634.052,31 267.637,01 13.734,91 0 915.424,23

Asystent Rodziny i 

koordynator 

Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej

20.684,73 15.659,77 0 0 36.344,50

Piecza zastępcza 78.601,16 0 0 0 78.601,16
Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie

2.891,25 0 0 0 2.891,25

Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych

0 0 20.595,00 0 20.595,00

Program Rządowy 

„Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania”

4.431,00 462.224,08 0 0 466.655,08
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Pozostała działalność 108.842,14 0 8.647,00 2.000,00 119.489,14
OGÓŁEM 1.672.089,20 1.405.526,88 13.577.288,68 2.000,00 16.656.904,76

1.2 .     Zadania własne

Tabela Nr 2

Wydatki na zadania własne

Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł
Program Rządowy 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”

840 2.597 466.655,08

Zasiłek stały 57 588 273.396,36
Zasiłek okresowy 182 1.077 362.875,29
Usługi opiekuńcze 4 3.480 128.391,52
Sprawienie pogrzebu 0 0 0
Piecza zastępcza X X 78.601,16
Składka zdrowotna 53 535 23.734,37
Zasiłki celowe i w 

naturze, pomoc 

pogorzelcom

194 352 121.621,38

Schronienie 5 978 46.685,00
Opłata za DPS 19 151 361.198,53
Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

X X 901.689,32

Świadczenia rodzinne X X 157.410,18
Ośrodek wsparcia dla

ofiar przemocy

X X 7.280,00

Środki z PFRON X X 2.000,00
Asystent Rodziny i 

Koordynator 

rodzinnej pieczy 

zastępczej

68 X 36.344,50

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie

X X 2.891,25

Pozostała działalność X X 108.842,14
RAZEM X X 3.079.616,08

Piecza zastępcza 
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Łącznie w 2017r. w pieczy zastępczej przebywało 27 dzieci. Na realizację zadania

z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  wydatkowano  kwotę

114.945,66 zł, z tego: 

-  78.601,16  zł  przeznaczono  na  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z

przebywaniem 27 dzieci w pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej. 

- 36.344,50 zł to koszt związany z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny. Z tej formy

wsparcia skorzystało 17 rodzin.

Usługi Opiekuńcze

W  2017r.  na  usługi  opiekuńcze  Ośrodek  przeznaczył  z  zadań  własnych  kwotę

128.391,52 zł.  Taką  formą  opieki  objęliśmy  4  osoby  z  terenu  miasta  i  gminy.

Beneficjentami  tych  usług  były  osoby  samotne,  schorowane,  niepełnosprawne,

wymagające  pomocy  ze  strony  innych  osób  w  zakresie  podstawowych  czynności

domowych.

Skierowania do Domów Pomocy Społecznej

W  2017r.  Kierownik  MGOPS  wydał  7  decyzji  kierujących  do  domu  pomocy

społecznej.  W okresie  od  stycznia  do grudnia  ośrodek pokrywał  koszty  pobytu w

DPS-ach dla 19 osób. Łączny koszt tych wydatków to 361.198,53 zł. 

1.3 .     Zadania zlecone

Tabela Nr 3 

Wydatki na zadania zlecone

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia

Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł)

Ośrodek 3 29 13.734,91

6



Pomocy
Specjalistyczne 

usługi 

opiekuńcze

0 0 0

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

32 411 36.596,34

Świadczenia 

rodzinne 706 21.127 3.808.691,06
Fundusz 

Alimentacyjny 151  1.753   715.489,92

Świadczenie 

wychowawcze 969 17.181 8.545.880,98

W ramach  zadań  zleconych  z  zakresu  pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych  i

świadczeń  wychowawczych   MGOPS  w  Sianowie  wydatkował  kwotę

13.577.288,68 zł. 

1.4 .       Niematerialne formy pomocy

Praca  socjalna –   to  podstawowe  wsparcie  dla  rodzin  i  osób  objętych  pomocą

społeczną.  Realizowana  dzięki  kompetencjom,  wiedzy,  doświadczeniu

i  umiejętnościom  pracowników  socjalnych.  W  swojej  pracy  pracownicy  socjalni

(7  osób  )  wspierani  są  przez  terapeutę  rodzinnego  i  specjalistę  ds.  uzależnień,

finansowanych  ze  środków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w Sianowie. 

Asystent  rodziny-  Podstawą  prawną  jest  art.  247  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011

o wspieraniu rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  (Dz.  U. z  2016r.  poz.  575).   W

2017r. na realizację zadania własnego pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa

Rodziny,   Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  programu   „Program  asystent  rodziny  i

koordynator  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  rok  2017”.  Założeniem  programu  jest

wsparcie  rodzin  przeżywających  trudności  opiekuńczo-wychowawcze,  które

umożliwiłyby zatrzymanie    w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy
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zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej,

poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach. W roku 2017 z 17

rodzinami pracowało 2 asystentów. 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – został stworzony z myślą i w trosce o ofiary

przemocy domowej. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie

utworzony  jest  Ośrodek  Wsparcia  dla  ofiar  przemocy,  w  którym  w każdy  wtorek

w  godzinach  15:00-17:00  dyżur  pełni  psycholog  i  członek  Zespołu

Interdyscyplinarnego.  W  2017r  z  poradnictwa  specjalistycznego  –  psychologa

skorzystały 37 osób.

Rzeczowe formy wsparcia 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  (art.  11 ust.1) w sytuacjach marnotrawienia

środków własnych lub świadczeń przyznanych, ośrodek realizuje zadania pomocowe w

formie rzeczowej. W 2017r. 51 osób otrzymało decyzje administracyjne o przyznaniu

pomocy  społecznej  w  formie  rzeczowej  (talon  lub  zakup  kontrolowany

z  pracownikiem  socjalnym  lub  asystentem  rodziny).  Zarządzeniem  Kierownika

MGOPS Nr 7/2016 z dnia 18.05.2016r. świadczenia pomocowe realizowane są zgodnie

z gminnym programem „Z szacunkiem dla złotówki”  w sieci  sklepów i  zakładów

usługowych na terenie miasta i gminy Sianów.

W  2017r.  ośrodek  realizował  również   wsparcie  dla  rodzin  i  osób  w  formie

bezpośredniego przekazania świadczeń na konta instytucji.

Świadczenia te dotyczyły przede wszystkim płatności za czynsz, energię, wodę oraz

odpady komunalne. Łącznie na te zasiłki w 2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sianowie wydatkował kwotę 31.609,97 zł.

Tabela Nr 4 

Przekazane świadczenia na konta instytucji

Lp. Forma wsparcia Nazwa instytucji Liczba

rodzin

Kwota

świadczenia w zł
1. Opłata za czynsz Zakład  Budżetowy  i  Administracji

Budynków Komunalnych

20 7.690,22

2. Opłata za wodę Gminne Wodociągi i Kanalizacja 17 2.932,88
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3. Opłata za odpady

komunalne

Urząd Gminy i Miasta 7 808,37

4. Opłata za energię Zakład Energetyczny 81 20.178,50

Okolicznościowe  zbiórki –      W trosce  o  najuboższych  w 2017r.  prowadziliśmy

zbiórkę  żywności.  Dzięki  tej  akcji  26  rodzin  otrzymało  paczki  żywnościowe.

Ośrodek  przez cały rok prowadził zbiórkę sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i

odzieży,  które następnie  rozprowadzamy wśród najbardziej  potrzebujących rodzin z

terenu  naszej  gminy.  W 2017  roku  z  takiej  formy pomocy  skorzystały  łącznie  29

rodzin.

Dzień seniora – Wszystkich  seniorów mieszkających w Gminie Sianów zaproszono na

spotkanie podczas którego mogli spędzić ze sobą czas w miłej atmosferze. Spotkanie

było  też  okazją  do  rozmów  w  sprawach  ważnych  i  istotnych  dla  najstarszych

mieszkańców  naszej  społeczności.  Seniorzy  chętnie  dzielili  się  swoimi  uwagami  z

Burmistrzem  i innymi przedstawicielami samorządu lokalnego.   Każda z osób, która

była  na uroczystości, została obdarowana czekoladą oraz kalendarzem Gminy i Miasta

Sianów  na 2018 rok, w którym znalazły się widokówki „Dawnego Sianowa” 

1.5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

powołany został 18 kwietnia 2017 r. zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów 

Nr 663/2017 uzupełniony skład zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 

670/2017r  z dnia 26.04.2017 roku. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sianowie.

Do głównych zadań Zespołu należy: diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, po-

dejmowanie  działań  w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,  mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotknię-

tym przemocą w rodzinie. 
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Do zadań dodatkowych Zespołu należy: rozpowszechnianie informacji o instytucjach,

osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym i na zewnątrz,

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W  2017  roku  25  formularzy  „A”  Niebieska  Karta  przekazanych  zostało  do

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w tym: założonych przez Policję - 21 ,

Gimnazjum Gminne - 1 , Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 , NZOZ- 0, Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 0 .

Przewodniczący powołał do pracy z  ofiarą przemocy i osobą stosującą przemoc 21

grup  roboczych,  które  spotykały  się  49  razy.  Prowadzono  monitoring  w

4 środowiskach, w których w latach poprzednich zostały założone Niebieskie Karty. 

Z  uwagi  na  ustanie  przemocy  i  przypuszczenie,  że  już  więcej  nie  wystąpi  lub

zrealizowanie indywidualnego planu działań dla rodziny zamknięto 10 kart.

1.6. Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został przyjęty  uchwałą

Rady Miejskiej  Nr XX/214/2016  z dnia  24.02.2016r. (na lata 2016 – 2022).  Celem

Programu  jest  tworzenie  systemu  umożliwiającego  przywrócenie  osób

niepełnosprawnych do aktywnego życia rodzinnego i społecznego. Wyrównując szanse

na rzecz likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, zwiększamy dostęp do

edukacji,  umożliwiamy dostęp  do usług  medycznych  i  rehabilitacyjnych,  wspieramy

działania integracyjne. 

Tabela Nr 5

Wydatki Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj wsparcia Liczba osób Kwota udzielonego
wsparcia (w zł)

Likwidacja barier 2 4.151,04

Dojazd na badania kontrolne 27 7.183,41

Pomoc finansowa w nauce – dojazdy do 
szkoły

1 422,54

Sprzęt rehabilitacyjny i specjalistyczny 4 1.644,99

Turnus rehabilitacyjny + dojazdy 6 1.073,00
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Rehabilitacja 23 38.262,92

RAZEM 63 52.737,90

Zorganizowane imprezy Liczba osób Kwota w zł
Wycieczka do Trójmiasta i Malborka 26 6.500,00
Międzynarodowy  Dzień  Osób

Niepełnosprawnych

79 1.091,73

Spotkanie  wigilijne  dla  osób

niepełnosprawnych

95 1.112,49

Powitanie Lata 613,12

RAZEM 2.817,34

 Ogółem  w  2017  roku  z  Gminnego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych przeznaczono  łącznie kwotę 62.055,24 zł

1.7. Gminny  Program Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Sianów 2017-

2019

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2017 – 2020 został

przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr XXXVI/237/2017 z dnia 26 kwietnia

2017r.  To  dokument,  który  kompleksowo  zajmuje  się  problematyką  rodzin

zamieszkujących  na  terenie  gminy  Sianów.  Podstawą  do  opracowania  i  wdrażania

systemu  wsparcia  rodzin  pozostaje  bez  wątpienia  dogłębna  analiza  społeczno  –

demograficzna, która wymaga corocznej aktualizacji.

  Tabela nr 1: Liczba ludności według płci.

Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety na 100
mężczyzn

2000 6658 6557 13215 101,5
2010 6874 6906 13780   99,5
2016 6847 6573 13424 104,2
2017 6861 6580 13441 104,3
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Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2017r. (opracowanie własne)

Tabela nr 2: Ludność według wieku.

  Rok przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

2000 1857 1909 3792 4227 1009 421
2010 1425 1446 4339 4798 1110 452
2016 1256 1263 4206 4722 1385 588
2017 1269 1262 4148 4705 1453 613

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2017r. (opracowanie własne)

Tabela nr 3: Stosunek urodzeń do zgonów.

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów
2000 201 100
2010 212 136
2016 142 138
2017 159 127

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2017r. (opracowanie własne)

Z analizy danych demograficznych dla gminy Sianów wynika, że wskaźniki od wielu

lat  utrzymują się  na podobnym poziomie zarówno w wartościach ilościowych jak i

jakościowych. Współczynnik kobiet przypadających na 100 mężczyzn pozostaje także

na poziomie równowagi z niewielkimi wahnięciami, które nie zaburzają proporcji w

strukturze społecznej. Porównując rok 2016 i 2017 na uwagę zasługuje istotna zmiana

w proporcjach urodzeń do zgonów. Tej korzystnej zmiany upatrujemy w dwóch bardzo

istotnych  elementach  wsparcia  rodziny.  Pierwszy  to  świadczenie  rodzicielskie  w

wysokości 1000,00zł miesięcznie przez okres 52 tygodni życia dziecka, adresowane do

każdej kobiety, która urodziła dziecko i nie nabyła prawa do świadczeń macierzyńskich

z innego tytułu. Drugi element to wdrażany od kwietnia 2016r. Program – „Rodzina

500+”, który obejmuje wsparciem finansowym dzieci do 18 r.ż.   W ocenie zespołu

monitorującego realizację programu jest to bardzo dobry czas na zakładanie rodziny i

wychowywanie  potomstwa.  Na  uwagę  zasługuje  tu  również  analiza  dotycząca

dzietności  roczników decydujących  się  na  powiększenie  rodziny.  I  tak  wg  danych

Działu  Świadczeń  Rodzinnych  MGOPS  w  Sianowie  wynika,  że  o  jednorazową
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zapomogę z tytułu urodzenia  dziecka w 2017 roku wnioskowało 121 osób (na 159

urodzeń). Dominującymi w tej statystyce są rodzice urodzeni w latach 1980 – 1989 (67

wniosków), w kategorii  1990 – 1999 (44 wnioski) i  w przedziale 1970 – 1979 (10

wniosków). 

Wielość i atrakcyjność wsparcia finansowego rodziny płynąca ze środków publicznych

bez wątpienia świadczy o szeroko zakrojonej polityce prorodzinnej państwa. W 2017

roku  z  budżetu  państwa  do  rodzin  z  terenu  Gminy  Sianów  wydatkowano  łącznie

13.117.067,91zł  w  tym:  3.833.226,33zł  to  świadczenia  rodzinne,  8.566.901,58zł  to

świadczenie wychowawcze 500+ oraz 716.940,00zł z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Oczywiście niezależnie od zaproponowanych form  wsparcia rodziny część z nich nie

radzi sobie z problemami życia codziennego i wciąż pozostaje w kręgu zainteresowania

Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Nie  mniej  na  uwagę  zasługuje  istotna  zmiana  w

strukturze demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną.

Tabela nr 4: Klienci pomocy społecznej.

Klienci pomocy społecznej 2015 2016 2017
Liczba rodzin 440 426 417
Liczba osób w rodzinach 1323 1298 1250

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2016r. (opracowanie własne)

Przedstawione  wyżej  dane  wskazują  na  tendencję  spadkową  w  stosunku  do

poprzednich lat, co w ocenie zespołu MGOPS oznacza trwałą zmianę w grupie osób i

rodzin  wymagających  wsparcia  z  pomocy  społecznej.  Również  z  danych

przygotowanych przez pracowników socjalnych na poszczególnych rejonach wynika,

że zmienia się zdecydowanie model środowiska korzystającego z tej pomocy. W 2017

roku  128  środowisk  objętych  wsparciem  MGOPS  to  jednoosobowe  gospodarstwa

domowe.  Analogicznie  w  roku  2015  były  to  103  środowiska.  Maleje  wciąż  grupa

rodzin,  w których wychowuje się   czworo i  więcej  dzieci.  W 2017 roku było tych

rodzin 11 (2015r. – 19). Zdecydowanie dzięki wprowadzeniu programów osłonowych z

pomocy społecznej korzysta coraz mniej rodzin z 1 dzieckiem. W 2017 roku było ich
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19 (2015r. – 33).  Trudna sytuacja materialno – bytowa, to tylko jedna z przyczyn, dla

których część rodzin pozostaje w kręgu zainteresowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bardzo ważnym i trudnym, pozostaje problem przemocy w rodzinie. Niestety służby

MGOPS odnotowują znaczny wzrost liczby Niebieskich Kart zakładanych w stosunku

do najbliższych członków rodziny. W 2016 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny

rozpoczął 16 procedur (2011r. – 6). W 2017r. Zespół prowadził łącznie 25 procedur

NK. Wzrost liczby wniosków świadczących o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu

rodzin miał  też wpływ na podjęcie decyzji   o utrzymaniu poziomu proponowanego

wsparcia  w  formie  asystentury.  W  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  długotrwałą  pomocą

asystentów objęto: 2016r. – 21 rodzin, 2017r. – 17 rodzin. Ważnym uzupełnieniem

materialnych  form  wsparcia  pozostaje  niezmiennie  poradnictwo  specjalistyczne,  z

którego w 2017 roku łącznie 313 osób ( psycholog – 104, terapeuta – 209). Mimo

wszechstronnej  pomocy  oferowanej  każdej  rodzinie,  która  znalazła  się  w  kryzysie,

wciąż  niepokojąco  wysoki  pozostaje  wskaźnik  dzieci  umieszczonych  w  pieczy

zastępczej.

Tabela nr 5: Piecza zastępcza.

Rok Liczba dzieci przebywających
w pieczy zastępczej 

Wydatki  poniesione  przez
Gminę  Sianów  na  utrzymanie
dzieci w pieczy zastępczej

2008 15 X
2012 26 2.058,44
2016 21 53.204,13
2017 27 78.601,16

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2017r. (opracowanie własne MGOPS w Sianowie.

Niepokojąco  wysokie  wartości  liczbowe  dotyczące  dzieci  umieszczonych  w pieczy

zastępczej  świadczą  o  wciąż  ogromnych  deficytach  w  zakresie  kompetencji

wychowawczych  ich  rodziców.  Bardzo  często  główną  przyczyną,  dla  której  sądy

rozstrzygają  o  tym  najsurowszym  rozwiązaniu  są  uzależnienia  obojga  rodziców.

Zdecydowanie dominuje tu niekontrolowane picie alkoholu zarówno przez ojców jak i

przez matki. 
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Realizacja celów Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019.

  Celem  głównym  programu  niezmiennie  pozostaje  budowanie  zintegrowanego

systemu  pomocy  w  zakresie  wspierania  rodzin  przezwyciężających   trudności  w

pełnieniu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta  i  gminy Sianów.

Wszystkie cele szczegółowe są monitorowane na bieżąco, a w przypadku zaistniałych

trudności  podejmowane  są  działania  korygujące.  Główną  korektą  został  objęty

niezwykle  ważny  obszar  wsparcia  dziecka  i  rodziny  tj.  zajęcia  w  świetlicach

działających  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży.  Dotychczas  były  częścią  struktury

organizacyjnej  Centrum  Kultury  w  Sianowie,  a  od  2018r.  zgodnie  z  projektem

socjalnym „Dzieciak”  w części  dotyczącej  obsługi  kadrowo –  administracyjnej  jest

zadaniem MGOPS w Sianowie. Baza lokalowa i część merytoryczna nadal pozostaje w

dyspozycji i nadzorze  Centrum Kultury.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą głównie z budżetu własnego gminy

i budżetu państwa.  Dodatkowe środki pozyskiwane są z dotacji  celowych (projekty

współfinansowane  przez  UE  )  oraz  zbiórek  organizowanych  na  realizację  celów

statutowych organizacji pozarządowych. 

     Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2017 – 2019 będzie

realizowany  zgodnie  z  założeniami  zawartymi  w  celach  szczegółowych.  Pełne

wdrażanie zaproponowanych form wsparcia dziecka i rodziny będzie uzależnione od

możliwości organizacyjnych, finansowych i prawnych jego realizatorów. 

1.8. Programy i projekty – pozyskane środki

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2017 roku Ośrodek z powodzeniem realizował zadania programu, którego głównym

celem  jest  wsparcie  gmin  w  zakresie  dożywiania  dzieci  oraz  zapewnienia  posiłku

osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych

wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. 

Na realizację programu przeznaczono w 2017r. ogółem 860.671,86 zł, z czego: 

-  dotacja z budżetu państwa w kwocie 462.224,08 zł
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- wkład własny stanowił:  398.447,78 zł, z czego  4.431,00zł – wkład własny ośrodka

oraz  394.016,78zł  -  koszty  związane  z  przygotowaniem  posiłku  wydatkowane  z

budżetu oświaty.

Program „Prace społecznie-użyteczne”

Ściśle współpracujemy z UGiM w Sianowie w zakresie realizacji  programu – sfera

organizacyjna  (pozyskiwanie  pracowników  rekrutujących  się  z  klientów  pomocy

społecznej) 

Projekt „Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych”

Wzorem  poprzednich  lat  złożyliśmy  wniosek  do  PCPR  w  Koszalinie  na

dofinansowanie  projektu  ze  środków  PFRON.  W  ramach  uzyskanej  dotacji

przygotowaliśmy  i zrealizowaliśmy spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie projektem objęto 95 osób. Kwota dofinansowania wyniosła 1.000,00 zł, pomoc

sponsorów    1.372,37 zł natomiast kwota 1.112,49 zł stanowiła wkład własny

Projekt „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”

Impreza  z  zakresu  kultury i  rekreacji  osób niepełnosprawnych dofinansowana ze

środków  PFRON  na podstawie złożonego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie.  Łącznie  projektem  objęto  89  osób.  Kwota  dofinansowania  wyniosła  –

1.000,00  zł,  pomoc  sponsorów –  500,00zł, wkład  własny  z  Gminnego  Programu

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  – 1.091,73 zł.   Razem:  2.591,73 zł

1.9 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami 

Bardzo  wysoko  cenimy sobie  wszelkie  formy współpracy  w obszarze  niesienia

pomocy  osobom  tego  potrzebującym.  Zarówno  instytucjonalne  oddziaływanie  jak

i  szeroko  rozumiany  ruch  wolontariacki  w  pełni  wpisuje  się  w  działanie  pomocy

społecznej na terenie naszej gminy. Do najczęściej występujących partnerów należą:
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- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie,

- Sąd Rejonowy,

- Starostwo Powiatowe,

- Komornicy przy Sądach Rejonowych,

- Komenda Powiatowa Policji,

- Straż Miejska w Sianowie,

- Straż Pożarna,

- Klub Abstynenta „Iskra”,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Szpital Wojewódzki,

- Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Patronka” w Szczecinku,

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bytowie,

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Miastku,

- Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,

- Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Koszalinie,

- Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie,

- Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 

- Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie

- Fundacja „Jaś i Małgosia”,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Koszalinie,

- Koszaliński Bank Żywności,

- Administracja Budynków Komunalnych,

- Gminne Wodociągi i Kanalizacja.

1.10.   DECYZJE ODMOWNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2017r.  kierownik  MGOPS w Sianowie   wydał  łącznie  126 decyzji  odmownych

z  pomocy  społecznej.  Głównym  powodem  wydanych  decyzji  odmownych  było
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przekroczenie  kryterium  dochodowego  oraz  nie  wywiązywanie   się  z  uzgodnień

kontraktu socjalnego.

1.11. ODWOŁANIA OD DECYZJI

Klienci  pomocy  społecznej  w  2017  roku  4  razy  odwoływali  się  od  decyzji  (od

wysokości przyznanej pomocy). Wszystkie decyzje zostały utrzymanych w mocy przez

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.  Jedna decyzja ostatecznie została

przez  klientkę  MGOPS  zaskarżona  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w

Szczecinie, który oddalił wniosek skarżącej.

2.   DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2.1.       ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza następujące rodzaje świadczeń:

1. Zasiłki  rodzinne  oraz  dodatki  do  zasiłków  rodzinnych  -   kryterium

uprawniającym  do  przyznania  zasiłku  rodzinnego  jest  przeciętny  miesięczny

dochód  w  przeliczeniu  na  osobę  w  rodzinie  z  roku  kalendarzowego

poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto

tj. 674 zł. na osobę lub 764 zł. na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko

niepełnosprawne.  Zasiłek  rodzinny  przyznawany  jest  w  zależności  od  wieku

dziecka pozostającego na utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi:

- 0 - 5 lat w kwocie  95,00 zł

- 5 – 18 lat w kwocie  124,00 zł

- 18 – 24 lat w kwocie 135,00 zł

2. Świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

4. Świadczenie rodzicielskie – jest  to wypłacane po urodzeniu dziecka wsparcie

finansowe dla rodziców, którzy nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

(nie  podlegają  ubezpieczeniu  chorobowemu).  Mogą  więc  z niego  skorzystać

m.in. studenci i osoby bezrobotne. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od
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dochodu  rodziny.  Wysokość  świadczenia  rodzicielskiego  to  1.000,00  złotych

miesięcznie.  

Okres po urodzeniu dziecka, na który przysługuje świadczenie, wynosi:

- 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka

- 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci

- 67 tygodni w przypadku trójki dzieci

- 69 tygodni w przypadku czwórki dzieci

- 71 tygodni w przypadku piątki dzieci.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wypłacono świadczenia rodzinne na ogólną

kwotę 3.816.594,56 zł , w tym : 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku w kwocie 1.870.503,56 zł. 

- świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w łącznej kwocie 1.374.895,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie w kwocie 456.196,00 zł. 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 115.000,00 zł.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne

i  rentowe  dla  osób  pobierających  świadczenie  pielęgnacyjne,  specjalny  zasiłek

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.  W 2017r.  była to kwota  173.268,00 zł.  oraz

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36.596,54 zł.

2.2. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Od dnia 01.04.2016r. obowiązuje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (500+). 

Świadczenie wychowawcze to świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i

kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia 18-go roku życia), przyznawane na wniosek

rodzica  bez  względu na  dochód.  Rodziny o  niskich  dochodach  otrzymają  wsparcie

także na pierwsze lub jedyne dziecko (do ukończenia 18-go roku życia) przy spełnieniu

kryterium  dochodowego  tj.  800  zł  netto  na  osobę  w  rodzinie  lub  1.200  zł  netto

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 
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Od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. do MGOPS Sianów wpłynęło 1.115 wniosków o

przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydanych zostało łącznie 1.208

decyzji  w tym 1.028 przyznających prawo do świadczenia (w tym 691 na pierwsze

dziecko). 

W  okresie  od  01.01.2017r.  do  31.12.2017r.  zostało  wypłacone  świadczenie

wychowawcze w łącznej kwocie 8.545.880,98,00 zł.

Ustawa zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy

zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia

niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

W przypadku  sygnałów o  marnotrawieniu  świadczeń,  pracownik  socjalny  Miejsko-

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przeprowadza  wywiad  środowiskowy,  aby

ustalić sytuację w danej rodzinie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ

wypłacający świadczenie zmienia formę wypłaty świadczenia z formy gotówkowej  na

pomoc rzeczową (talony) lub formę opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w

żłobku, przedszkolu itp.). 

W 2017r. MGOPS Sianów zrealizował wypłatę świadczenia wychowawczego w formie

rzeczowej  na łączną kwotę 34.350,00 zł. 

 

2.3.     ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  1  września  2005r.  o  postępowaniu  wobec  dłużników

alimentacyjnych  oraz  zaliczce  alimentacyjnej  osobom  uprawnionym  do  alimentów,

u  których  Komornik  stwierdził  bezskuteczność  egzekucji  alimentacyjnej  wypłacana

była  zaliczka  alimentacyjna  do września  2008 roku.   W 2017r.  Ośrodek prowadził

nadal  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  których  wierzyciele

otrzymywali zaliczki alimentacyjne.  Łączna kwota wyegzekwowanych świadczeń z

tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 2017r. to 18.997,16 zł.

2.4.      FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma

zasądzone alimenty od rodzica, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Przysługują do 18
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roku życia,  lub do 25 roku życia  (jeśli  dziecko się  uczy).  Dzieciom z  orzeczonym

znacznym  stopniem  niepełnosprawności  -  bez  względu  na  wiek.  Świadczenia  z

Funduszu Alimentacyjnego przysługują w kwocie zasądzonych alimentów (nie więcej

niż 500zł). Prawo do Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeśli przeciętny dochód

netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza

725,00 zł.

W  okresie  od  01.01.2017r.  do  31.12.2017r.  wypłacono  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego  na  kwotę  715.489,92  zł.  Świadczenia  z  Funduszu  wypłacane  są

120 rodzinom z terenu gminy Sianów, do świadczeń uprawnionych jest  151  osób z

tych rodzin.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie  w 2017 roku prowadził postępowania wobec

177  dłużników  alimentacyjnych  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Sianów.   Łączna

kwota  wyegzekwowanych  należności  z  tytułu  wypłaconych   środków  z  funduszu

alimentacyjnego  w 2017r. to 175.338,64 zł.

2.5.  DECYZJE ODMOWNE  –  ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  FUNDUSZ

ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Prowadząc  postępowania  administracyjne  na  wniosek  strony  w  2017  roku  Dział

Świadczeń  Rodzinnych  wydał  167  decyzji  odmownych  (w  tym:  74  ze  świadczeń

rodzinnych,  7  z  Funduszu  Alimentacyjnego i  86  ze  świadczenia  wychowawczego).

Głównym powodem odmowy świadczeń było przekroczenie kryterium dochodowego.

2.6. ODWOŁANIA OD DECYZJI
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Korzystając  z  prawa   do  złożenia  odwołania  w  2017  roku  do  Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie wpłynęło 16 odwołań od decyzji (świadczenia

rodzinne, świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny) . Utrzymanych w mocy

zostało 11 decyzji,  SKO rozstrzygnęło na korzyść strony 1 decyzję. 4 decyzje zostały

przekazane do ponownego rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji. 

2.7.  NIENALEŻNIE  POBRANE  ŚWIADCZENIA  I  EGZEKUCJA

ALIMENTACYJNA

W  2017  roku  Dział  Świadczeń  Rodzinnych  prowadził  postępowania  z  tytułu

nienależnie  pobranych  świadczeń  oraz  egzekucji  alimentacyjnych.  W  wyniku

podjętych działań na konto Gminy wpłynęła kwota 60.569,58 zł (nienależnie pobrane

świadczenia  rodzinne,  świadczenie  wychowawcze  i  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego).  W  ramach  postępowań  wobec  dłużników  alimentacyjnych

wyegzekwowano łącznie kwotę 194.335,80 zł (w tym 18.997,16 zł to wpłaty z zaliczki

alimentacyjnej, a 175.338,64 zł z funduszu alimentacyjnego). 

3.     ZASOBY KADROWE

Według  stanu  na  31.12.2017r.  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Sianowie, zatrudniał 26 pracowników, z tego:

- 20 osób (umowa o pracę),

-  6 osób (umowa-zlecenie),

4.    POTRZEBY  W  ZAKRESIE  ZABEZPIECZENIA

ŚRODKÓW  FINANSOWYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ

WŁASNYCH I ZLECONYCH NA 2018R.
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4.1.  Zestawienie  potrzeb  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Sianowie na 2018r.

Tabela Nr 6

Zestawienie potrzeb MGOPS w 2018r.

Nazwa zadania Zadania 

własne

Dotacje do 

zadań 

własnych

Zadania 

zlecone

Dotacje na 

realizację 

programów

Razem

Program Rządowy 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”

26.000,00 480.000,00 0 0 506.000,00

Domy Pomocy 

Społecznej

414.000,00 0 0 0 414.000,00

Ośrodek Wsparcia 22.000,00 0 0 0 22.000,00
Świadczenia rodzinne 116.250,00 0 4.630.000,00 0 4.746.250,00
Świadczenie 

wychowawcze 0 0 8.613.000,00 0 8.613.000,00
Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

0 25.000,00 37.000,00 0 62.000,00

Zasiłki i pomoc w 

naturze

250.000,00 427.000,00 0 0 677.000,00

Zasiłki stałe 30.000,00 205.000,00 0 0 235.000,00
Usługi opiekuńcze 156.380,00 0 6.000,00 0 162.380,00
Ośrodek Pomocy 863.600,00 231.000,00 3.000,00 0 1.097.600,00
Piecza zastępcza 103.000,00 0 0 0 103.000,00
Asystent rodziny 75.800,00 0 0 0 75.800,00
Pozostała działalność 128.100,00 0 0 0 128.100,00
Zespół 

interdyscyplinarny

8.520,00 0 0 0 8.520,00

OGÓŁEM 2.193.650,00 1.368.000,00 13.289.000,00 0 16.850.650,00

4.2.      Zadania własne- potrzeby MGOPS na 2018r.

Tabela Nr 7

zadania własne – potrzeby na 2018r.

Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł
Program Rządowy 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”

827 34.459 506.000,00

Zasiłek stały 53 509 235.000,00
Usługi opiekuńcze 10 8.658,00 156.380,00
Piecza zastępcza X X 103.000,00
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Składka zdrowotna 62 545 25.000,00
Zasiłki celowe i w 

naturze, pomoc 

pogorzelcom

408 2.627 677.000,00

Opłata za DPS 16 138 414.000,00
Ośrodek Pomocy X X 1.094.600,00
Świadczenia rodzinne X X 116.250,00
Ośrodek wsparcia X X 22.000,00
Zespół 

interdyscyplinarny

X X 8.520,00

Asystent rodziny X X 75.800,00
Pozostała działalność X X 128.100,00
RAZEM X X 3.561.650,00

4.3.      Zadania zlecone - potrzeby MGOPS na 2018r.

Tabela Nr 8 

zadania zlecone – potrzeby na 2018r.

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia

Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł)

Ośrodek Pomocy X X 3.000,00
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 1 114 6.000,00
Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

39 450 37.000,00

Świadczenia 

rodzinne, 

Fundusz 

alimentacyjny

1.552 24.298 4.630.000,00

Świadczenie 

wychowawcze 

500+

1.300 17.226 8.613.000,00

Pozostała 

działalność

X X 13.289.000,00

4.4.      Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej

Tabela Nr 9 

Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie

Zatrudnienie plan na 2018 rok
Ogółem W tym: Księgowość, opiekunowie Asystenci 
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pr.

socjalni

pracownicy

administracyjni  

osoby

niepełnosprawnej

rodziny

1 2 3 4 6 7

Ogółem z tego 20 7 12 1 -
Zadania zlecone 7 - 5 - -
Zadania własne 13 7 7 1 -

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 2 osoby , umowa zlecenie  -  6

osób.

5.    AKTY PRAWNE

W 2017r. MGOPS w Sianowie realizował zadania wynikające  przede wszystkim z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz. U.  z 2017r.,

poz. 1769),

-  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst

jednolity, Dz. U.  z 2017r., poz. 1257),

-  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z  2011 nr 127 poz. 721)

-  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach  rodzinnych

(Dz. U. z 2017r., poz. 1952),

- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z

2017r. poz. 1851),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U.  z 2015 poz. 581)

-  ustawy  z  dnia  11  października  2013r.  o  zmianie  ustawy  o  świadczeniach  opieki

zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw

(Dz. U. z dnia 6 listopada 2013r. poz. 1290),

- ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z

2015r. poz. 121),

-  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego

(Dz. U.  z 2016 poz. 546),
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- ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014r. poz. 1206),

- ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń

Społecznych (Dz.U. z 2016 poz. 887),

- ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016 poz. 1828),

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2015r. poz. 149),

-  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego   i  o

wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817),

- ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015

poz. 1390),

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji

(Dz. U. z 2016r. poz. 599),

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P.D.U.Rz.P. z dnia 18 września

2015r., poz. 821) 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016, poz.

224),

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

(Dz. U. z 2017r. poz. 489)

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2016r. poz. 575)
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