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I. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOLECZNEJ W 2018R.

1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna Gminy Sianów

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 31.12.2018r. zamieszkiwało 13448

osób  (w  tym  6373  to  mieszkańcy  miasta).  Podstawowym  zadaniem  Ośrodka  

jest ograniczanie negatywnych skutków ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem

potrzeb  najsłabszych  grup  społecznych  tj.  rodzin  niepełnych,  wielodzietnych,  

osób  niepełnosprawnych  i  seniorów.  Według  Powiatowego  Urzędu  Pracy  

w Koszalinie na dzień 31.12.2018r. zarejestrowano 506 bezrobotnych mieszkańców

naszej gminy, z czego tylko 86 osób posiadało prawo do zasiłku.

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 2017 i 2018 na uwagę zasługuje

utrzymująca się  proporcja  urodzeń w stosunku do zgonów.  Tej  korzystnej  zmiany

upatrujemy  w  dwóch  bardzo  istotnych  elementach  wsparcia  rodziny.  Pierwszy  

to  świadczenie  rodzicielskie  w  wysokości  1000,00  zł  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  MGOPS  przebieg

procesów demograficznych  w  Gminie  Sianów potwierdza   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 zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w 2018 roku wnioskowało

130 osób (na 147 urodzeń).  Dominującymi  w tej  statystyce  są rodzice urodzeni  
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w  latach  1980  –  1989   (63  wnioski),  w  kategorii  1990  –  1999  (51  wnioski)  

i  w  przedziale  1970  –  1979   (14 wniosków).  Wielość  i  atrakcyjność  wsparcia

finansowego  rodziny  płynąca  ze  środków  publicznych  bez  wątpienia  świadczy  

o szeroko zakrojonej polityce prorodzinnej państwa. W 2018 roku z budżetu państwa

do  rodzin  z  terenu  Gminy  Sianów wydatkowano  łącznie  12.599.006,55zł  w  tym:

4.007.057,75 zł  to  świadczenia  rodzinne,  7.960.389,60 zł  to  świadczenie

wychowawcze  500+  oraz  631.559,20zł  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.

  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
2018 6853 6595 13.448 103,9

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2018r. (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
2018 1261 1271 4142 4709 1450 615

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2018r. (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
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2018 147 133

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2018r. (opracowanie własne)
Tabela nr 4: Klienci pomocy społecznej.

Klienci pomocy społecznej 2016 2017 2018
Liczba rodzin 426 417 319
Liczba osób w rodzinach 1298 1250 834

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2018r. (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  2018  roku  115  środowisk  objętych  wsparciem  MGOPS  to  jednoosobowe

gospodarstwa domowe. Analogicznie w roku 2017 były to 128 środowiska. Maleje

także grupa rodzin, w których wychowuje się  czworo i więcej dzieci. W 2018 roku

było tych rodzin 10 (2017r. – 11). 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  wzrost  liczby  Niebieskich  Kart

zakładanych w stosunku do najbliższych członków rodziny.  W 2018 roku Gminny

Zespół  Interdyscyplinarny  rozpoczął  26  procedur  (2017r.  –  25).  W 2018r.  Zespół

prowadził  łącznie  29  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:  2017r.  –  17  rodzin,

2018r.  – 17 rodzin. Ważnym uzupełnieniem materialnych form wsparcia pozostaje

niezmiennie poradnictwo specjalistyczne (psycholog), z którego usług w 2018 roku

skorzystało  łącznie  160  osób.  Mimo  wszechstronnej  pomocy  oferowanej  każdej

rodzinie, która znalazła się w kryzysie, wciąż niepokojąco wysoki pozostaje wskaźnik

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
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Tabela nr 5: Piecza zastępcza.

Rok Liczba  dzieci  przebywających
w pieczy zastępczej 

Wydatki  poniesione  przez  Gminę
Sianów  na  utrzymanie  dzieci  
w pieczy zastępczej

2012 26 2.058,44
2016 21 53.204,13
2017 27 78.601,16
2018 29 108.442,27

Dane MGOPS w Sianowie  na dzień  31.12.2018r.  (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.

 

1.2. Zadania pomocy społecznej

1.2.1 Zadania własne

Tabela Nr 6

Zadania własne niezależnie od źródła finansowania

Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń 
Program Rządowy 

„Pomoc państwa w

zakresie 

dożywiania” wraz z

dowozem posiłków

833 2.586

Zasiłek stały 58 540
Zasiłek okresowy 140 808
Usługi opiekuńcze 14 6470
Piecza zastępcza 21 X
Składka zdrowotna 52 533
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Zasiłki celowe i w 

naturze, pomoc 

pogorzelcom, 

sprawienie 

pogrzebu, 

schronienie

245 X

Opłata za DPS 21 168
Prace społecznie 

użyteczne 

(świadczenia, 

materiały i 

wyposażenie)

23 X

Asystent Rodziny 77 X

Piecza zastępcza 

Łącznie w 2018r. w pieczy zastępczej przebywało 29 dzieci. Na realizację zadania

z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  wydatkowano  kwotę

150.907,29 zł, z tego: 108.442,27 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów

związanych  z  przebywaniem  21  dzieci  w  pieczy  zastępczej  –  rodzinnej  

i  instytucjonalnej.  42.465,02 zł  to  koszt  związany z  zatrudnieniem 4  asystentów

rodziny. Z tej formy   wsparcia skorzystało 17 rodzin.

Usługi Opiekuńcze

W 2018r. na usługi opiekuńcze Ośrodek wydatkował kwotę  157.550,99 zł,  w tym 

w ramach Programu „Opieka 75+” kwotę 5.533,01 zł. Taką formą opieki objęliśmy

14 osób 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  2018r.  Kierownik  MGOPS  wydał  8  decyzji  kierujących  do  domu  pomocy

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

w DPS-ach dla 21 osób. Łączny koszt tych wydatków to 476.527,53 zł. 
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1.2.2.Zadania zlecone

Tabela Nr 7 

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenia

Liczba 

świadczeń

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

34 419

Świadczenia: 

rodzinne, 

Fundusz 

Alimentacyjny, 

składki na 

ubezpieczenie 

emerytalno 

rentowe

2.195 22.901

Świadczenie 

wychowawcze

1.417 16.017

Świadczenie 

„Dobry Start”

1.626 1.626

W  ramach  zadań  zleconych  MGOPS  w  Sianowie  wydatkował  kwotę

13.572.277,60 zł. 

1.2.3. Niematerialne formy pomocy

Praca  socjalna –  Podstawowe  wsparcie  dla  rodzin  i  osób  objętych  pomocą

społeczną.  Realizowana  dzięki  kompetencjom,  wiedzy,  doświadczeniu

i  umiejętnościom  pracowników  socjalnych.  W  swojej  pracy  pracownicy  socjalni
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(7 osób ) wspierani byli w 2018 roku  przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień,

finansowanych  ze  środków  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

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

o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  998).

W  2018r.  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  2018”.  Założeniem

programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

które umożliwiłyby zatrzymanie    w rodzinie dzieci  zagrożonych umieszczeniem  

w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy

zastępczej,  poprzez  rozwój  sieci  asystentów  rodziny  zatrudnionych  w  gminach.

W roku 2018 z  17 rodzinami pracowało 4 asystentów. 

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  2018r.  28  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  2018r.  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 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sianowie wydatkował kwotę 27.567,67 zł.

Tabela Nr 8 

Przekazane świadczenia na konta instytucji

Lp. Forma wsparcia Nazwa instytucji Liczba

rodzin

Kwota

świadczenia  

w zł
1. Opłata za czynsz Gminny  Zakład  Komunalny  w 13 8.622,00

1



Sianowie
2. Opłata za wodę Gminny  Zakład  Komunalny  w

Sianowie

12 4.021,58

3. Opłata  za  odpady

komunalne

Urząd Gminy i Miasta 13 3.464,70

4. Opłata za energię Zakład Energetyczny 46 11.459,39

1.2.4 Decyzje administracyjne – pomoc społeczna

W  2018r.  kierownik  MGOPS  w  Sianowie   wydał  łącznie  2571 decyzji

administracyjnych  z   pomocy  społecznej  z  czego  109  to   decyzje  odmowne.

Głównym  powodem  wydanych  decyzji  odmownych  było  przekroczenie  kryterium

dochodowego oraz nie wywiązywanie  się z uzgodnień kontraktu socjalnego. Klienci

pomocy społecznej w 2018 roku 2 razy odwoływali  się od decyzji.  Jedna decyzja

została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie,

natomiast  jedna decyzja ostatecznie została przez klientkę MGOPS zaskarżona do

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Szczecinie,  który  oddalił  wniosek

skarżącej.

1.2.5 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:

- 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,
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- 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 Kobylnicy,

- 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”,

- Fundacja „Jesteśmy Razem” w Sianowie,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Koszalinie,

- Koszaliński Bank Żywności,

- Gminny Zakład Komunalny w Sianowie.

1.2.6 Zasoby kadrowe

Według  stanu  na  31.12.2018r.  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Sianowie, zatrudniał 39 pracowników, z tego:

- 29 osób (umowa o pracę),

- 10 osób (umowa-zlecenie)

II. 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
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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  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  01.01.2018r.  do  31.12.2018r.  wypłacono  świadczenia  rodzinne

na ogólną kwotę 4.007.057,75 zł , w tym : 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku w kwocie 1.855.278,12 zł

-  świadczenia  opiekuńcze  (zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w łącznej kwocie 1.519.076,14 zł

- świadczenie rodzicielskie w kwocie 493.703,49 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 131.000,00 zł

- świadczenie „Za Życiem” – 8.000,00 zł

Jednocześnie  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  opłaca  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
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zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W 2018r. była to kwota 189.744,00 zł

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37.440,00 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.  Od dnia

01.01.2017r.  do  31.12.2017r.  do  MGOPS  Sianów  wpłynęło  1.117  wniosków  

o  przyznanie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego.  Wydanych  zostało  łącznie

1.210  decyzji  w  tym  1.045  przyznających  prawo  do  świadczenia  (w  tym  643  

na pierwsze dziecko). 

W  okresie  od  01.01.2018r.  do  31.12.2018r.  zostało  wypłacone  świadczenie

wychowawcze  w  łącznej  kwocie  7.960.389,60  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 2018r. MGOPS Sianów zrealizował

wypłatę  świadczenia  wychowawczego  w  formie  rzeczowej   na  łączną  kwotę

30.134,00 zł.

2.3. Świadczenie „Dobry Start”

Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30.05.2018  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. Ośrodek

ustalał  uprawnienia  do  świadczenia  „Dobry  Start”  w  kwocie  300,00  zł  na  każde

dziecko rozpoczynające rok szkolny. Świadczenie przyznawane jest raz w roku na

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku

ukończenia  20 lat  w bieżącym  roku przed rozpoczęciem roku  szkolnego).  Dzieci

niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia

przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed

rozpoczęciem roku szkolnego).

W celu  usprawnienia  i  przyspieszenia  procesu przyznawania  świadczenia  „Dobry

Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.

Były one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także 

w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie

otrzymały  informację  o  jego  przyznaniu  na podany we  wniosku  adres  e-mail  lub

mogły  osobiście  odebrać informację  o  przyznaniu  świadczenia.   Świadczenie  nie

przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne

przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce. Nie obejmuje także studentów, uczniów

szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. W 2018 roku wypłaconych zostało

1626 świadczeń „Dobry start” na łączną kwotę 487.650,00 zł.

2.4. 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 2018r.  Ośrodek prowadził

nadal  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  których  wierzyciele

otrzymywali  zaliczki  alimentacyjne.   Łączna kwota  wyegzekwowanych  świadczeń  

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 2018r. to 17.068,44 zł.

2.5. 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  roku  życia,  lub  do  25  roku  życia  (jeśli  dziecko  się  uczy).  Dzieciom  

z  orzeczonym  znacznym  stopniem  niepełnosprawności  -  bez  względu  na  wiek.

1



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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

wypłacono  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  na  kwotę  631.559,20  zł.

Świadczenia  z  Funduszu wypłacane  są   102 rodzinom z  terenu gminy Sianów,  

do świadczeń uprawnionych jest 135 osób z  tych rodzin.

2.6. Decyzje administracyjne – świadczenia rodzinne, świadczenie

wychowawcze,  fundusz  alimentacyjny,  świadczenie  „Dobry

Start”

Prowadząc  postępowania  administracyjne  na  wniosek  strony  w  2018  roku  Dział

Świadczeń Rodzinnych wydał łącznie 4024 decyzje administracyjne. W okresie tym

organ  wydał  112  decyzji  odmownych  (w  tym:  58  ze  świadczeń  rodzinnych,  8  

z Funduszu Alimentacyjnego, 38 ze świadczenia wychowawczego i 8 ze świadczenia

„Dobry Start”). Głównym powodem odmowy świadczeń było przekroczenie kryterium

dochodowego.  Korzystając  z  prawa   do  złożenia  odwołania  w  2018  roku  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie wpłynęło 12 odwołań  

od  decyzji  (świadczenia  rodzinne,  świadczenie  wychowawcze  i  fundusz

alimentacyjny)  .  Utrzymanych  w  mocy  zostało  8 decyzji,   SKO  rozstrzygnęło  

na  korzyść  strony  2 decyzje.  2  decyzje  zostały  przekazane  do  ponownego

rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji. 

2.7. Nienależnie pobrane świadczenia i egzekucja alimentacyjna

W  2018  roku  Dział  Świadczeń  Rodzinnych  prowadził  postępowania  z  tytułu

nienależnie  pobranych  świadczeń  oraz  egzekucji  alimentacyjnych.  W  wyniku

podjętych działań na konto Gminy wpłynęła kwota 53.755,44 zł (nienależnie pobrane

świadczenia  rodzinne,  świadczenie  wychowawcze  i  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego).  W  ramach  postępowań  wobec  173  dłużników  alimentacyjnych

zamieszkałych na terenie Gminy Sianów wyegzekwowano łącznie kwotę 234.571,79
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zł (w tym 17.068,44 zł to wpłaty z zaliczki alimentacyjnej, a 217.503,35 zł z funduszu

alimentacyjnego). 

III.    BUDŻET

3.1.  Zestawienie wydatków MGOPS za 2018r.

Tabela Nr 9

Zestawienie wydatków MGOPS w 2018r.

Nazwa zadania Zadania

własne

Dotacje do

zadań

własnych

Zadania

zlecone

Dotacje na

realizację

programów

Razem

Domy Pomocy 

Społecznej

476.527,53 0 0 0 476.527,53

Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy

7.320,00 0 0 0 7.320,00

Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe

161.868,98 0 4.950.077,22 0 5.111.946,20

Świadczenia 

wychowawcze

0 0 8.067.719,12 0 8.067.719,12

Dobry start 0 0 503.900,66 0 503.900,66
Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 0 22.557,68 37.439,90 0 59.997,58
Zasiłki i pomoc w naturze 278.424,53 275.781,40 0 0 554.205,93
Zasiłki stałe 0 263.943,69 0 0 263.943,69
Usługi opiekuńcze 152.017,98 5.533,01 0 0 157.550,99
 Ośrodek Pomocy 

Społecznej 799.493,95 249.574,98 13.140,70 0 1.062.209,63
Program: Asystent 

Rodziny i koordynator 

Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej

32.659,02 9.806,00 0 0 42.465,02

Piecza zastępcza 108.442,27 0 0 0 108.442,27
Gminny Zespół 
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Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie

1.342,75 0 0 0 1.342,75

Projekt socjalny 

„Dzieciak”

115.662,89 0 0 0 115.662,89

Program Rządowy 

„Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania”

22.174,20 480.000,00 0 0 502.174,20

Pozostała działalność, w 

tym: Gminny Program 

Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych, 

projekty z 

dofinansowaniem 

PFRON, prace 

społecznie-użyteczne

137.292,34 0 0 2.000,00 139.292,34

OGÓŁEM 2.293.226,44 1.307.196,76 13.572.277,60 2.000,00 17.174.700,80

W  ramach  zadań  zleconych  MGOPS  w  Sianowie  wydatkował  kwotę

13.572.277,60 zł. 

3.2.   Wydatki  Gminnego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych

Tabela Nr 10

Wydatki Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj wsparcia Liczba osób Kwota
udzielonego

wsparcia (w zł)

Likwidacja barier 1 1.500,00

Dojazd na badania kontrolne 26 7.891,00

Sprzęt rehabilitacyjny i specjalistyczny 2 3 200 zł

Turnus rehabilitacyjny + dojazdy 2 204 zł

Zabiegi rehabilitacyjne – uczestnictwo 
+ dojazd

33 51 848 zł

RAZEM 68 64 643 zł

Zorganizowane imprezy Liczba osób Kwota w zł
Wyjazdowe formy turystyczno- 50 2 500 zł
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poznawcze
Międzynarodowy  Dzień  Osób

Niepełnosprawnych

142 2 936,67 zł

Spotkanie  wigilijne  dla  osób

niepełnosprawnych

168 2 799,73 zł

Powitanie Lata 89 757,51 zł

RAZEM 449 8 993,91 zł

 Ogółem  w  2018  roku  z  Gminnego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych przeznaczono  łącznie kwotę 73 636,91 zł

IV. PROGRAMY I PROJEKTY

4.1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów 2017-
2019.

Uchwałą Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 kwietnia 2017r.

został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2017-

2019. Podstawą do tworzenia i realizacji programu są zapisy wynikające z ustawy 

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

które określają zarówno zasady jak i formy pomocy rodzinom mającym trudności  

w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Do najważniejszych zadań Gminy w zakresie wpierania rodziny należy:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny;

2. Angażowanie asystentów rodzin;

3. Tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci;

4. Praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wy-

chowawczych; 

5. Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;

6. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny w kryzysie;

Celem głównym programu na terenie Gminy Sianów jest tworzenie i rozbudowywanie

zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin z  wykorzystaniem
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zarówno zasobów kadrowych jak i istniejącej bazy instytucjonalnej. Gminny Program

Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Sianów  jest  realizowany  zgodnie  z  założeniami

zawartymi  w  celach  szczegółowych.  Rok  2018  to  rok  drugiej  edycji  projektu

socjalnego „Dzieciak”, który w okresie przejściowym tj. do czasu stworzenia ośrodka

wsparcia  dziennego  dla  dzieci  pełni  funkcję  „bezpiecznego  miejsca”  poprzez

świetlice działające na terenie miasta i gminy Sianów. W tym przypadku środki na

realizację  zadań pochodzą z  tzw.  „kapslowego”.  Podobnie  jak  w roku 2017r.  jest

realizowany  na  postawie  porozumienia  przez  dwie  jednostki:  Miejsko  –  Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Gminy  i  Miasta  Sianów.  Zgodnie  z  tym  projektem  część  dotycząca  obsługi

administracyjno  –  kadrowej  jest  zadaniem  MGOPS,  a  baza  lokalowa  i  część

merytoryczna pozostaje w dyspozycji  i  nadzorze Centrum Kultury.  Zespół MGOPS

w Sianowie  regularnie  dokonuje  oceny  wskaźników  mających  wpływ  na  realne

zagrożenia  związane z dysfunkcyjnością rodzin (demografia, sytuacja materialno –

bytowa  i  zdrowotna  oraz  edukacyjna,  potrzeby i  zasoby instytucji  wspierających).

Pełne  wdrażanie  zaproponowanych  form  wsparcia  dziecka  i  rodziny  będzie

uzależnione  od  możliwości  organizacyjnych,  finansowych  i  prawnych  jego

realizatorów.  Wiodącym  przesłaniem  dla  programu  jest  zminimalizowanie

negatywnych  skutków  sytuacji  kryzysowych  w  rodzinach  oraz  poprawa  ich

funkcjonowania,  w  tym  ograniczenie  zjawiska  umieszczania  dzieci  w  pieczy

zastępczej. Biorąc pod uwagę potrzebę tworzenia ośrodków wsparcia dziennego dla

dzieci zakłada się możliwość wprowadzenia modyfikacji tego dokumentu (pozyskanie

środków  zewnętrznych  na  realizację  przedsięwzięcia).  Szczegółowy  opis  zadań

Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Sianów  na  lata  2017-2019

znajduje się w poszczególnych rozdziałach i działach sprawozdania z działalności

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie za rok 2018.

4.2 Gminny Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Gminny  Program  Działań  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  został  przyjęty

uchwałą rady Miejskiej w Sianowie Nr XX/214/2016 z dnia 24.02.2016r (na lata 2016

–  2022).  Celem  Programu  jest  tworzenie  systemu  wsparcia  umożliwiającego

przywrócenie  osób  niepełnosprawnych  do  aktywnego  życia  rodzinnego  

i  społecznego.  Wyrównując  szanse  przyczynia  się  do  likwidacji  barier
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architektonicznych  i  komunikacyjnych,  zwiększa  dostęp  do  edukacji,   usług

medycznych  i  rehabilitacyjnych,  wpiera  działania  o  charakterze  integracyjnym.

Wszystkie  działania  zaplanowane  w  Programie  skierowane  są  do  osób

niepełnosprawnych  legitymujących  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności

(niezależnie  od  organu  wydającego  orzeczenie).  Z  różnorodnych  form  wsparcia

korzystają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Wiodące wsparcie skierowane jest na

pomoc  w  dostępie   do  zabiegów  rehabilitacyjnych  (51.848,00zł).  Specyfiką  tych

potrzeb  są  ich  adresaci  tj.  osoby  obłożnie  chore,  częściowo  lub  całkowicie

sparaliżowane  oraz   wymagające  specjalistycznych  zabiegów,  których  nie  ma  

w  katalogu  zabiegów  świadczonych  w  ramach  rehabilitacji  leczniczej  dla

mieszkańców  miasta  i  gminy  Sianów  w  budynku  Przychodni  Zdrowia.  Istotnym

wsparciem  dla  niepełnosprawnych  mieszkańców  naszej  gminy  jest  częściowa

refundacja kosztów dojazdów na badania kontrolne lub hospitalizację (7.891,00zł).  

Z pomocy tej korzystają najczęściej rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne  

lub  osoby  dorosłe  zmagające  się  z  chorobami  nowotworowymi.  Powrót  

do  sprawności  bądź  złagodzenie  skutków  niepełnosprawności  pozostaje

podstawowym celem udzielanego wsparcia w ramach Programu. Na podkreślenie

zasługuje tu fakt, iż Gminny  Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

jest  w  całości  finansowany  ze  środków  własnych  Gminy  (szczegółowe  dane

dotyczące wydatków znajdują się w dziale „Budżet”. Nieodłączną częścią Programu

pozostaje  niezmiennie  Gminny  Ośrodek  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych,

gdzie  codziennie  można  uzyskać  wiedzę  na  temat  istniejących  programów  

i projektów wspierających osoby niepełnosprawne. To miejsce, gdzie również można

uzyskać pomoc w wypełnieniu dokumentów,  wniosków i  formularzy,  na podstawie

których udzielana jest pomoc. W sytuacjach uniemożliwiających osobiste przybycie

do Ośrodka, właściwy pracownik jest oddelegowany do załatwienia sprawy w miejscu

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

4.3  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Gminie Sianów realizowany jest w oparciu o cele określone

w dokumencie. Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu zakłada koordynację  
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i spójność działań, w tym sprawny i szybki przepływ informacji między partnerami –

jednostką  pomocy społecznej,  ochrony zdrowia,  wymiaru  sprawiedliwości,  policją,

instytucjami  oświaty,  kultury,  sportu,  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

zajmującymi się przemocą w rodzinie. Pełna realizacja wyznaczonych celów jest w

dużej mierze uzależniona od stopnia zaangażowania podmiotów tworzących system

wsparcia.  Przy  opracowywaniu  Programu  dokonano  wszechstronnej  oceny

zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał

rozwojowy w kontekście przewidywanych  szans i  zagrożeń w otoczeniu,  stosując

analizę  SWOT,  określając  możliwości  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

Program jest realizowany przez Gminny Zespół  Interdyscyplinarny przy znacznym

zaangażowaniu  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Gminnego

Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy.  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  

ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został  powołany 18 kwietnia  2017r.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 663/2017 (uzupełnienie składu

Nr 670/2017 z dnia 26.04.2017). Zespół działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku

Pomocy  Społecznej  w  Sianowie.  Jego  głównym  zadaniem  jest  diagnozowanie

zjawiska przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym

lub dotkniętym przemocą. Do zdań dodatkowych Zespołu należy upowszechnianie

informacji  o  organach,  instytucjach  i  osobach   udzielających  pomocy  zarówno  

w miejscu zamieszkania, środowisku lokalnym jak i poza nim (np. niebieska linia).  

W 2018r do przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 26

formularzy „Niebieskiej Karty” z czego: 18 złożonych przez funkcjonariuszy Policji,  

2  przez  pedagoga  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Sianowie,  7  przez  pracownika

socjalnego  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Sianowie.

Przewodnicząca Zespołu powołała do pracy z osobą, co do której istnie podejrzenie

że doznaje przemocy oraz z osobą, wobec której  istnieje podejrzenie, że stosuje

przemoc  20  grup  roboczych,  które  odbyły  46  spotkań.  Prowadzono  monitoring  

w 3 środowiskach, w których Niebieskie Karty zostały założone w poprzednich latach.

Z  uwagi  na  ustanie  przemocy  (okoliczności,  o  których  mowa  w  przepisach

dotyczących  procedury NK) lub dzięki  realizacji  indywidualnego planu działań dla

rodziny zamknięto 27 kart. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – został stworzony

z myślą  i  w trosce o ofiary przemocy domowej.  Działa  przy Miejsko – Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, gdzie w każdy wtorek w godzinach 15:00 –
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17:00  dyżur  pełni  psycholog  i  członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  W  2018r.  

z poradnictwa specjalistycznego skorzystało łącznie 160 osób.

4.4 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2018r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z powodzeniem realizował

zadania  programu,  którego  głównym  celem  jest  wsparcie  gminy  w  zakresie

dożywiania  dzieci  oraz  zapewnienia  posiłku  osobom  jego  pozbawionym,  

ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób  z  terenów  dotkniętych  wciąż  wysokim

bezrobociem  i  ze  środowisk  wiejskich.  Realizacja  programu  przede  wszystkim

skierowana  była  do  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  poprzez  finansowanie  gorącego

posiłku w stołówce, bursie lub w internacie. Dodatkowo rodzice wychowujący dzieci

w  wieku  szkolnym  (klienci  pomocy  społecznej)  mogli  skorzystać  ze  wsparcia

finansowego w okresie wakacji. W stosunku do osób dorosłych program realizowany

jest  głównie  w  formie  finansowej  i  jest  adresowany  przede  wszystkim  do  osób

bezrobotnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych (przy spełnieniu warunków,  

o których mowa w programie i art.8 ustawy o pomocy społecznej). Część świadczeń

została zrealizowana w formie gorącego posiłku w lokalu gastronomicznym (bar).  

W dniu 15 października 2018r. Rada Ministrów uchwałą Nr 140 przyjęła wieloletni

rządowy  program „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2019-2023  (M.P.z  2018r.

poz.1007).  Sytuacja  ta  spowodowała,  że  realizacja  programu  „Pomoc  państwa  

w zakresie dożywiania” została zakończona 31.12.208r.

4.5 Program „Prace społecznie – użyteczne”

Uchwałą nr LIV/355/2018 rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28.05.2018r. w sprawie

zmiany Statutu  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sianowie  oraz

Uchwały  LV/374/2018  z  dnia  27.06.2018r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy

Sianów  od  dnia  1.07.2018r.  Miejsko  -Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w  Sianowie  realizuje  zadania  określone  dla  Gminy  Sianów  w  zakresie

przygotowania, realizacji i rozliczania umów dotyczących organizacji prac społecznej

użytecznym.  
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W  ramach  tych  zadań  MGOPS  wydatkował  kwotę  31.580,30.  Liczba  osób

skierowanych do prac społecznie – użytecznych w 2018r. wyniosła – 23 osoby (stan

na 31.12.2108r. – 17 osób). Zadania związane z realizacją tego zadania to przede

wszystkim rekrutacja osób spełniających warunki do uzyskania skierowania (osoba

bezrobotna,  zarejestrowana  w  PUP  Koszalin,  posiadająca  odpowiedni  profil

bezrobotnego,  będąca  klientem  pomocy  społecznej,  zamieszkująca  w  pobliżu  

lub na terenie, gdzie prace mają być wykonywane). 

4.6. Projekty o charakterze integracyjnym

4.6.1. „Dzień Seniora” 

Impreza  skierowana  do  wszystkich  seniorów  z  terenu  miasta  i  gminy  Sianów.

Uroczystość  odbyła  się  13  października  2018r.  w  pięknie  przygotowanej  hali

sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie. Początkowo przy dźwiękach muzyki

poważnej  i  rozrywkowej  zaprezentowanej  przez  Filharmonię  Koszalińską,  

a następnie  z  żywiołowym udziałem grup tanecznych dzieci formacji „Fresh Dance”

Pana Dawida Tokarczyka i Pani Elżbiety Missok  blisko 350 uczestników spotkania

radośnie świętowało ten dzień.  Dopełnieniem artystycznych występów były skecze

grupy teatralnej Sianowskiej Akademii Seniora, cudowne pląsy „Gracji” oraz piosenki

zespołu  „Bursztyny”.   Na  wszystkich  licznie  przybyłych  gości  czekał  słodki

poczęstunek  oraz  smaczny  obiad,  który  został  przygotowany  dzięki  wsparciu

Darłowskiej  Lokalnej  Grupy  Rybackiej.  Uroczystość  odbyła  się  pod  patronatem

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

4.6.2. „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” 

Impreza z obszaru kultury i  rekreacji  osób niepełnosprawnych.  4  grudnia 2018r.  

w  gościnnych  progach  Kina  „Zorza”  w  Sianowie  odbyło  się  uroczyste  spotkanie

niepełnosprawnych mieszkańców gminy Sianów. Program spotkania został w całości

stworzony przez zespół Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie.

Główną  atrakcją  uroczystości  był  występ  zespołu  Karola  Drzewoszewskiego,

Mateusza  Wójcika  i  Agaty  Teodorczyk,  którzy  zaprezentowali  choreografię  

ze  spektaklu  „Usłyszeć  Taniec”.  Ważnym  akcentem  scenicznym  spotkania  były

występy solowe młodych artystek: Patrycji Pączkowskiej i Julii Piotrowskiej a także
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Katarzyny Gomułki. Na koniec został zaprezentowany taniec towarzyski wykonany

przez Krystynę Gomułkę i Patryka Postwa. Projekt otrzymał dofinansowanie PFRON.

4.6.3 „Spotkanie Wigilijne dla Osób Niepełnosprawnych”  

Projekt o charakterze integracyjnym.  18 grudnia 2018 r. Zarządy Osiedli nr 1,2,3  

w Sianowie wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym

Ośrodkiem  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych  i  Środowiskowym  Domem

Samopomocy „Szansa” zorganizowali spotkanie wigilijne dla mieszkańców z terenu

miasta i gminy Sianów. Tegoroczne spotkanie zgromadziło blisko 250 osób i jest to

dowód na to,  jaka  wielka  jest  potrzeba spotkania  się  z  drugim człowiekiem przy

wspólnym stole. Ta chwila, gdy możemy mieć z kim podzielić się opłatkiem i złożyć

sobie życzenia jest magiczna i wyjątkowa. Uroczystość Wigilijną rozpoczęły dzieci ze

Szkoły  Podstawowej  nr  1  i  Gimnazjum  Gminnego.Ks.  Proboszcz  –  Zbigniew

Waszkiewicz  odczytał  fragment  Ewangelii  oraz  życzył  wszystkim  przybyłym

wszystkiego, co najlepsze. Całe spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze.

Spotkanie  udało  się  zorganizować  dzięki  dofinansowaniu  ze  środków  Gminnego

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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V. POTRZEBY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW  

FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I 

ZLECONYCH NA ROK 2019.

5.1. Zestawienie potrzeb MGOPS na 2019r.

Tabela Nr 11

Zestawienie potrzeb MGOPS w 2019r.

Nazwa zadania Środki 

własne

Dotacje do 

zadań 

własnych

Dotacje do 

zadań 

zleconych

Razem

Program Rządowy 

„Posiłek w szkole i w 

domu”

256.000,00 450.000,00 - 706.000,00

Domy Pomocy 

Społecznej

684.000,00 - - 684.000,00

Ośrodek Wsparcia dla

ofiar przemocy

10.000,00 - - 10.000,00

Świadczenia rodzinne 219.063,00 - 4.650.000,00 4.869.063,00
Świadczenie 

wychowawcze

- - 7.533.000,00 7.533.000,00

Świadczenie 

„Dobry Start”

- - 402.000,00 402.000,00

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

-- 25.488,00 37.000,00 62.488,00

Zasiłki i pomoc w 

naturze

256.000,00 - - 256.000,00

Zasiłki okresowe - 346.456,00 - 346.456,00
Zasiłki stałe 30.000,00 210.703,00 - 240.703,00
Usługi opiekuńcze 246.000,00 - 6.000,00 252.000,00
Utrzymanie MGOPS 1.142.150,00 223.030,00 1.970,00 1.367.150,00
Piecza zastępcza 120.000,00 - - 120.000,00
Asystent rodziny 116.300,00 - - 116.300,00
Pozostała działalność 429.205,00 - - 429.205,00
Zespół 4.800,00 - - 4.800,00
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interdyscyplinarny
Projekt socjalny 

„Dzieciak”

183.400,00 - - 183.400,00

Dzienny Dom Senior+ 224.255,00 108.000,00 - 332.255,00
Klub Seniora 66.060,00 36.000,00 - 102.000,00
Projekt „Równość 

Szans w Gminie 

Sianów”

120.000,00 617.662,67 - 737.662,67

OGÓŁEM 3.696.918,00 1.255.677,00 12.629.970,00 17.582.565,00

5.2. Zadania własne – potrzeby MGOPS na 2019r.

Tabela Nr 12

zadania własne – potrzeby na 2019r.

Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń 
Program Rządowy 

„Posiłek w szkole i w 

domu”

927 3.635

Zasiłek stały 53 518
Usługi opiekuńcze 26 7.635
Piecza zastępcza 29 X
Składka zdrowotna 63 576
Zasiłki i pomoc w 

naturze

228 X

Zasiłki okresowe 162 918
Opłata za DPS 27 192
Asystent rodziny 158 X
Dzienny Dom Senior + 30 X
Klub Seniora 15 X
Projekt „Równość 

Szans w Gminie 

Sianów”

100 X

5.3. Zadania zlecone – potrzeby MGOPS na 2019r.

Tabela Nr 13 

zadania zlecone – potrzeby na 2019r.

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

2 X
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Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne

33 410 

Świadczenia 

rodzinne, 

świadczenia z 

Funduszu 

Alimentacyjnego,  

oraz składki na 

ubezpieczenie 

emerytalno rentowe

2.085 21.280

Świadczenie 

wychowawcze 500+ 1.315 15.284

Świadczenie „Dobry 

Start”

1.576 1.498

5.4. Potrzeby w zakresie zatrudnienia w MGOPS na 2019r.

Tabela Nr 14 

Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie
Zatrudnienie plan na  2019 rok

Ogółem W  tym:
 na umowę o pracę

W  tym:
 na umowę 
zlecenie

Dział 
Świadczeń 

5 5 0

Dział Pomocy 
środowiskowej  
i wsparcia rodziny

15 15 0

Dział Księgowości, 
Kadr i Obsługi 
Administracyjnej

6 6 0

Dział Aktywizacji  i 
Integracji 
Społecznej

15 11 4

Samodzielne 
stanowiska

10 3 7

Łącznie: 51 40 11
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Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy  –   11  osób.

VI. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

„SZANSA” W SIANOWIE

I. Adres jednostki 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie 
ul. Słowackiego 3a 
76-004 Sianów

II. Kierownik
Halina Iwanisik

III. Typ domu

Typ domu Liczba uczestników na dzień
31.12.2018 r.

A 7
B 18
C 10

W tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: 6, z autyzmem: 1 osoba. Razem 
7 osób.

IV. Formy prowadzonej działalności 

Głównym  celem  działalności  ŚDS  jest  podnoszenie  jakości  życia  osób

niepełnosprawnych  intelektualnie  i  chorujących  psychicznie,  zapewnienie

wszechstronnego wsparcia, poprawa ogólnego funkcjonowania w społeczeństwie.  

Uczestnicy korzystają z następujących treningów:

1. Funkcjonowania w życiu codziennym:

a) Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

b) Trening nauki higieny

c) Trening kulinarny

d) Terapia zajęciowa

e) Trening umiejętności praktycznych

f) Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
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2. Trening umiejętności interpersonalnych

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

a) Rozwijanie zainteresowań literaturą

b) Rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi, telewizyjnymi

c) Rozwijanie zainteresowań internetem

d) Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych- przeglądy piosenek, ple-

nery malarskie, wyjścia do kina, spotkania integracyjne, 

e) Udział w spotkaniach o charakterze sportowym – zawody sportowe, turniej 

siatkówki, turniej tenisa stołowego, zawody na kręgielni.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w 2018r. realizował przyjęty Plan pracy

na  rok  2018.W  ramach  terapii  prowadzone  były  zajęcia  w  następujących

pracowniach tematycznych:

-  kulinarnej,

-  rękodzieła,  

 - krawiecko-plastycznej, 

 - komputerowej,

 - zajęć ruchowych,

 - sali doświadczania świata dla osób ze znaczną niepełnosprawnością.

Odbywały  się  również  zajęcia  z  muzykoterapii,  spotkania  z  psychologiem  

i psychiatrą. Średnia liczba uczestników na zajęciach 33,4 osoby. Nową formą terapii

wprowadzoną w 2018r. jest hipoterapia. Średnia liczba uczestników na zajęciach 33,

osoby.  W ramach realizacji ustawy „Za Życiem” w sali doświadczania świata objęto

zajęciami terapeutycznymi 7 osób. 

V. Efekty prowadzonej działalności 

1. Stworzenie uczestnikom ośrodka systemu wsparcia społecznego poprzez za-

spokojenie  ich  potrzeb  bytowych,  zdrowotnych,  edukacyjnych  

i  społecznych,  ukierunkowanych  na  podtrzymanie  i  rozwijanie  umiejętności

niezbędnych do samodzielnego życia.

2.  Poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu, przygotowanie

do pełnienia ról społecznych w środowisku

3. Aktywizacja – niedopuszczenie do bezczynności, która powoduje złe funkcjo-

nowanie i złe samopoczucie psychiczne i fizyczne.
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4. Rozwój zainteresowań poprzez uczestniczenie w terapii zajęciowej i zajęciach 

sportowych.

5. Integracja ze środowiskiem.

6. Zapobieganie wykluczeniu i zmiana stosunku otoczenia do osób niepełno-

sprawnych.

VI. Zasoby domu przeznaczone na jego funkcjonowanie

a) środki finansowe

W 2018r.  Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” otrzymał  dotację  z  budżetu

wojewody na bieżącą działalność, która ogółem wyniosła 637.921,20 zł. 

Z środków PFRON  pozyskano 3.000,00 zł na organizację imprez z zakresu kultury 

i rekreacji osób niepełnosprawnych.

b) liczba pracowników 

   Lp. Stanowisko Wymiar etatu

Rodzaj umowy
(umowa na czas

określony,
nieokreślony)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kierownik

Zastępca Kierownika

Główny Księgowy

Inspektor ds. kadr i płac

Konsultant Starszy 
terapeuta

Starszy Terapeuta

Terapeuta

Terapeuta

Instruktor terapii 

1/16 etatu

1/16 etatu

1/8 etatu

1/8 etatu

cały

cały

cały

cały

cały

Umowa na czas 
nieokreślony 

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
określony

Umowa na czas 

3



10.

11.

zajęciowej

Starszy Opiekun

Kierowca – konserwator

Umowy zlecenia:
- plastyk

- psycholog

- psychiatra

- informatyk

- inspektor ds. ochrony 

danych osobowych

- pracownik 

gospodarczy- sprzątanie

cały

cały

do 32 godzin miesięcznie

      8 godzin miesięcznie

     1 godzina miesięcznie

    10 godzin miesięcznie

       ryczałt

do 44 godzin miesięcznie

nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na czas 
nieokreślony

VII. Liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn 
odejścia

W 2018r. ŚDS opuściło łącznie 8 osób:

- 1 osoba – umieszczenie w ZOL w Kobylnicy

- 6 osób rezygnacja,

- 1 osoba – zatrzymana przez Policję, przebywa w  Areszcie Śledczym

VIII. Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej 

współpracy

Współpraca z :

 Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie w zakresie re-

krutacji  nowych  uczestników  do  ŚDS  oraz  pomoc  rzeczowa,  finansowa  

i praca socjalna na rzecz osób wymagających wsparcia,

 Gminnym Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofi-

nansowań dot. leczenia, organizacji imprez integracyjnych oraz wycieczki dla

osób niepełnosprawnych z terenu Gminy,
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 Centrum Kultury w Sianowie w zakresie prezentacji prac podczas kiermaszów,

jarmarków  oraz  udział  w  imprezach  gminnych,  zajęciach  bibliotecznych  

oraz seansach filmowych w Kinie „Zorza”,

 Nadleśnictwem Karnieszewice – organizacja prelekcji  dotyczących przyrody,

współorganizowanie Grzybobrania – imprezy plenerowej,

  z ośrodkami zdrowia, poradniami zdrowia psychicznego, poradniami specjali-

stycznymi, szpitalem psychiatrycznym w zakresie opieki medycznej,

 z innymi ośrodkami wsparcia min. ŚDS, WTZ , Dziennym Domem Senior +  

w Sianowie w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, starszych, osób

chorych zagrożonych wykluczeniem, organizacja imprez o charakterze kultu-

ralnym i rekreacyjnym,

 PFRON  w  zakresie  dofinansowań  przy  organizacji  imprez  

dla niepełnosprawnych,

 z organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Jesteśmy Razem”, Akademią Se-

niora na rzecz społeczności lokalnej, współorganizowanie Dnia Seniora,

 Gminnym Gimnazjum i Szkołą Podstawową Nr1 i Nr 2 w Sianowie - lekcje to-

lerancji dla uczniów, współpraca przy obchodach Dnia Seniora, Wigilii Gmin-

nej.

IX. Ocena realizacji zadań, wnioski a także informacje o planowanych 

zmianach w zakresie funkcjonowania domu

W  2018r.  systematycznie  prowadzono  działalność  w  zakresie  rozszerzania

świadczonych  usług  i  doposażenia  placówki  w  sprzęt.  Zakupiono  lampę  sollux,

służącą do zabiegów w sali rehabilitacyjnej. Doposażono w telewizor, laptopa, gry,

lampy i materiały do terapii salę doświadczania świata. Wprowadzono nową formę

terapii  -  hipoterapię.  Uczestnicy  ŚDS „Szansa”  brali  udział  w  licznych  imprezach

integracyjno  –  sportowych  tj.  zawody  sportowe  (piłka  siatkowa,  tenis  stołowy,

spartakiady  ogólnorozwojowe,  turniej  gry  w  kręgle),  festiwale  piosenki  i  tańca,

zabawy  tematyczne  (karnawałowa,  andrzejkowa).  Zorganizowaliśmy  imprezy

integracyjne pn. „Powitanie Lata”, „Grzybobranie”, „Warsztaty kulinarne”. Uczestnicy

wzięli  udział  w  wycieczce  do  Doliny  Charlotty  oraz  wyjeździe  weekendowym  

z  rodzicami  do  Centrum  Fala  1  w  Łazach.  Wspólnie  z  Gminnym  Ośrodkiem

3



Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotowano obchody Międzynarodowego

Dnia Osób Niepełnosprawnych połączone z Jubileuszem 15-lecia ŚDS. Pracownicy

ŚDS „Szansa”  aktywizują  uczestników prowadząc także zajęcia  poza ośrodkiem  

tj.  spacery  po  lesie,  zbieranie  ziół,  zbieranie  grzybów,  pikniki,  marsze  ścieżką

zdrowia,  zajęcia  nordic  walking,  zajęcia  sportowe  na  Orliku,  rajdy  rowerowe.

Uczestnicy ŚDS „Szansa”  brali  udział  w  zajęciach edukacyjnych  w Nadleśnictwie

Karnieszewice.  Domownicy  uczestniczyli  w  warsztatach  artystycznych  

na zaproszenie WTZ Nr2 w Koszalinie.  Podczas szkolenia na temat technik pracy 

z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pracownicy poszerzyli wiadomości

i  uzyskali  kompetencje  niezbędne  w  pracy  z  osobami  ze  znaczną

niepełnosprawnością  i  występującymi  sprzężeniami.  Ponadto  przeprowadzono

Superwizję, która korzystnie wpłynęła na pracę zespołu. Pracownicy skorzystali także

z  udziału  w  Konferencji  Edukacyjnej:  Autyzm-Wiedza-Edukacja  oraz  Konferencji

Naukowo-Dydaktycznej:  Aktywność-Samodzielność-Kreatywność.  W  roku  2018

zauważamy postępy w pracy z rodzinami uczestników, którzy chętnie angażowali się

w spotkania integracyjne,  edukacyjne i rekreacyjne.

W obecnym roku kalendarzowym chcemy kontynuować naszą pracę oraz rozszerzać

formy  terapii  o  nowatorskie  rozwiązania.  Wdrażamy  zmiany  zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018r..

Jesteśmy w trakcie  organizacji  szkolenia:  Trening umiejętności  komunikacyjnych,  

w  tym  z  wykorzystaniem  alternatywnych  i  wspomagających  sposobów

porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
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AKTY PRAWNE

W  2018r.  MGOPS  w  Sianowie  realizował  zadania  wynikające   przede

wszystkim z:

1. Ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2018r.
poz.994 z późnym.);

2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096)

3. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025)

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  
z 2018r. poz.1260 z późn.zm.);

5. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508
z późn.zm.);

6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r.
poz. 1952 z późn.zm.);

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r.  o  finansach publicznych  (Dz.U.  z  2017r.
poz.2077 z późn.zm.);

8. Ustawy  z  dnia  7  września  2007r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  
do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz.554);

9. Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. z 2017r. poz.1851);

10.Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.);

11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510);

12.Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
z 2015r. poz.1390);

13.Ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz.310);
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14.Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018r.
poz.1030);

15.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U  
z 2018r. poz.1878);

16.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018r. poz. 511);

17.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265);

18.Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 1828);

19.Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018r.
poz. 276);

20.Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r. poz. 609);

21.Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450);

22.Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę
w  sprawie  ustanowienia  programu  wieloletniego  „Senior-WIGOR”  na  lata
2015-2020 (M.P.poz.1254);
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