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 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i 
uprawnienia. W regulacjach odnoszących się do socjalnej ochrony jednostki pomoc 
społeczna jawi się jako ostateczna forma wsparcia. Umieszczenie pomocy społecznej 
niejako na końcu świadczeń socjalnych jest odwołaniem do zasady pomocniczości i 
wskazuje na uruchomienie systemu pomocowego dopiero wtedy, gdy nie można 
przyznać innych świadczeń. Udzielenie pomocy społecznej powinno następować 
wówczas, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb z 
dochodów otrzymywanych z pracy lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 
Państwo nie wyręcza jednostki, gdy jest ona samowystarczalna, wspomaga ją w 
chorobie, starości, niepełnosprawności, macierzyństwie i ratuje w sytuacjach 
kryzysowych, których nie jest ona w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Rolą organów 
władzy jest stworzenie podstawowych warunków umożliwiających godną egzystencję. 
Kiedy warunki bytowe ulegają skrajnemu pogorszeniu, władze publiczne powinny 
udzielić jednostce lub rodzinie wsparcia. 

Celami pomocy społecznej są doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia 
świadczeniobiorców oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania  w rozwiązywaniu 
ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację 
podmiotów z niej korzystających. Zakres potrzeb, których zaspokojenie uznaje się za 
niezbędne, jest zmienny czasowo i przestrzennie, uzależniony od cech indywidualnych 
i otoczenia społecznego. 
  

Funkcjonowanie szeroko rozumianej pomocy społecznej znajduje umocowanie 
w źródłach prawa różnej rangi, wśród nich najważniejsze miejsce zajmuje ustawa  z  
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021, poz.  2268 ze zm.). 
Zgodnie z jej zapisami, prawo do świadczeń pieniężnych w roku 2021 przysługiwało 
osobom i rodzinom, których dochód nie przekraczał: 
-  przez osobę samotnie gospodarującą - 701,00 zł., 
-  na osobę w rodzinie - 528,00 zł., przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności z powodu: 

1. ubóstwa; 
2. sieroctwa; 
3. bezdomności; 
4. bezrobocia; 
5. niepełnosprawności; 
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7. przemocy w rodzinie; 
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; 



11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 
pkt1 lit.c lub d ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
13. alkoholizmu lub narkomanii; 
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.             

 
 Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

• pomoc społeczna, 
• świadczenia rodzinne, 
• świadczenia wychowawcze - program 500+, 
• program „Dobry Start”, 
• świadczenia „Za Życiem”, 
• zasiłki dla opiekunów, 
• Karta Dużej Rodziny, 
• fundusz alimentacyjny, 
• stypendia szkolne, 
• piecza zastępcza, 
• ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 
• kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Dźwierzutach i ustalanie odpłatności za pobyt 
• realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 
• pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), 

• obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, 
• wspólna realizacja z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 
i  uzależnieniu od narkotyków, 

• realizacja programu „Wspieraj Seniora”, 
• zapewnienie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przy współpracy 

z  kuratorium 
• wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”, 
• realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Jesteśmy razem 

– możemy więcej”. 
 
 Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach: 

• pracownicy socjalni – 4, 
• pracownicy administracyjni – 2 (księgowa, kadrowa), 
• pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne, wychowawcze, pielęgnacyjne, 

opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe – 3, 



• pomoc administracyjna – 1, 
• asystent rodziny – 1 (w ramach umowy – zlecenia), 
• opiekunka (usługi opiekuńcze) – 5 (w ramach umowy – zlecenia), 
• kierownik – 1.   

 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dźwierzuty na 
lata 2021-2026 
  
 W sferze obowiązków gminy znajduje się oprócz namacalnych 
i  spektakularnych zadań, takich jak inwestycje, szereg zadań z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji 
publicznej, kultury oraz kultury fizycznej i turystyki. Powinnością gminy jest wspieranie 
obywateli w radzeniu sobie z problemami i barierami życiowymi, realizując ww. zadania 
społeczne w sposób efektywny i adekwatny do potrzeb.   
 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 
1 pkt 1 ustawy o  pomocy społecznej należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
 Projekt dokumentu na lata 2021 – 2026 określającego cele strategiczne, 
kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji oraz jej ramy finansowe i wskaźniki 
realizacji przygotowano w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej wraz z prognozą 
zmian w zakresie objętym Strategią. Dokument ten poddano konsultacjom społecznym 
z mieszkańcami gminy z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Pozwoliło to na 
stworzenie dokumentu uwzględniającego w swej treści opinie i propozycje rożnych 
środowisk i instytucji, organizacji i mieszkańców. 
 Przyjęcie odpowiednich zasad jest niezbędnym czynnikiem warunkującym 
właściwy proces zarządzania strategicznego w gminie w odniesieniu do występujących 
problemów społecznych. Szansę na zapobieżenie niekorzystnym zjawiskom 
społecznym stanowi konsekwentna realizacja przemyślanego i odpowiadającego na 
potrzeby oraz problemy lokalnej społeczności planu, jaki został zawarty w SRPS. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dźwierzuty na lata 
2021-2026, przyjęta Uchwałą Nr XXIX/252/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 
29  kwietnia 2021 r., powstała w wyniku przeprowadzonej aktualizacji strategii, która 
obowiązywała w latach 2015-2020. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej 
wskazała na aktualność założeń poprzedniego dokumentu, w tym przede wszystkim 
określonych w niej wyzwań i celów strategicznych. Aby zachować ciągłość 
realizowanej polityki społecznej, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, określonej 
prognozy zmian w zakresie objętym Strategią oraz aktualnych uwarunkowań prawnych 
i programowych, dokonano rewizji zaplanowanych działań, źródeł ich finansowania, 
harmonogramu oraz założeń i wskaźników monitoringu. W ten sposób powstał 
dokument adekwatny do aktualnych uwarunkowań, a jednocześnie służący realizacji 
wizji  i celów, realizowanych od 2015 roku. Strategia jest najważniejszym dokumentem 
prawa miejscowego uwzględniającym aktualne problemy i  potrzeby mieszkańców 



gminy i stanowi  odniesienie dla wszelkich działań podejmowanych na rzecz poprawy 
warunków i jakości ich życia. Wyznacza on i systematyzuje cele oraz kierunki lokalnych 
działań wpisujące się w perspektywę planowania strategicznego na poziomie 
krajowym oraz programowanie funduszy unijnych na kolejne lata. 
 Dominujące problemy występujące w Gminie Dźwierzuty zgodnie z zapisami 
Strategii określonymi na podstawie analizy sporządzanej corocznie „Oceny zasobów 
pomocy społecznej” to: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, Mimo, iż sytuacja 
społeczno-gospodarcza podlega bardzo dynamicznym zmianom, w tej kwestii od lat 
niewiele się zmienia i następują jedynie przetasowania w  kolejności nasilenia ich 
występowania. Wszystkie te problemy są nadal aktualne, chociaż dane na temat liczby 
mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia GOPS wskazują na pozytywną 
zmianę, albowiem w roku 2021 ok. 15% mieszkańców gminy (ok. 5% mniej niż w roku 
poprzednim) skorzystało ze wsparcia OPS w różnych formach. Mimo, że znacząca 
część Beneficjentów korzysta z pomocy długotrwale, rysuje się tendencja malejąca 
w  liczbie osób i  rodzin wymagających interwencji z zewnątrz. Zmianie ulega też 
zakres udzielanej pomocy - z materialnej na usługową, opiekuńczą, poradnictwo 
specjalistyczne, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, pracę socjalną. Na 
aktualności nie straciły  najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach podejmowanych 
przez Gminę działań będących w  kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Należą do nich: 

• wzmocnienie kompetencji rodziców, 
• zmniejszenie skali występowania dysfunkcji w rodzinach, 
• poprawa warunków ekonomicznych funkcjonowania rodzin, 
• profesjonalizacja działań instytucji i organizacji lokalnych w ramach 

tworzącego się systemu wsparcia rodziny, 
• zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 

chorujących  w  życiu społecznym. 
 Ośrodek pomocy społecznej pełni rolę koordynatora współpracującego 
z  pozostałymi podmiotami, w szczególności z mieszkańcami gminy. Jest również 
realizatorem strategii  w wyznaczonym dla siebie zakresie i obwarowaniach ustawy 
o  pomocy społecznej i innych ustaw, m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, 
o  świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także 
organizuje prace społecznie użyteczne w gminie. 
 Usługi socjalne świadczone przez GOPS na rzecz ludności przybierają 
różnorodne formy. Należy przy tym podkreślić, iż wypłata świadczeń pieniężnych, 
z  którymi jest przede wszystkim kojarzona pomoc społeczna, stanowi tylko część 
zadań ośrodka, a ważny obszar aktywności stanowi praca socjalna, czyli 
interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. 



 W świetle ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej 
mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Do pierwszej kategorii zalicza się 
m.in. zasiłki: stały, okresowy i celowy. Z kolei świadczenia o charakterze niepieniężnym 
to m.in. praca socjalna, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo 
specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, 
usługi opiekuńcze, mieszkanie chronione, pobyt  w  domu pomocy społecznej czy 
placówce wsparcia dziennego. Zarówno pierwsze jak i drugie można wyrazić 
w  wydatkach pieniężnych, jakie ponoszone są z budżetu Gminy Dźwierzuty. 
 
 Na  pomoc społeczną  w Gminie Dźwierzuty w roku 2021 wydatkowano kwotę: 
11.670.965,86 zł. 
 
 Na zadania zlecone w pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę: 
9.556.718,28 zł.  (dotacje rządowe ), z tego: 

• świadczenia wychowawcze 500+ - 5.773.196,00 zł. + koszty obsługi świadczeń 
wychowawczych – 49.748,28 zł. 

• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne – 82.309,33 zł. 

• świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.288.818,68 zł. 
• składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne – 259.640,63 zł. + koszty obsługi świadczeń rodzinnych 
i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 101.888,88 zł. 

• dodatki energetyczne – 140,48 zł. (wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi 
tj. 2% od wypłaconych dodatków). 

• karta dużej rodziny – 247,00 zł. ( koszty obsługi). 
• świadczenia Dobry start +300 – 0,00 zł. + koszty obsługi – 369,00 zł. 
• ubezpieczenie zdrowotne – 360,00 zł. – koszty wydania decyzji 

o  ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie posiadających ubezpieczenia (nie 
więcej niż 30,00 zł. od wydanej decyzji). 

 
 Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów, tj. 40% z funduszu 
alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej) przeznaczono na obsługę wydatków 
dłużników alimentacyjnych w kwocie – 9.750,25 zł. 
  
 Do zadań własnych gminy zrealizowanych przez pomoc społeczną ze środków 
własnych oraz rządowych  na kwotę: 1.163.823,30 zł.  należą: 

• dodatki mieszkaniowe (15 rodzin) -   25.386,92 zł. (środki  własne gminy). 
• zasiłki jednorazowe (29 rodzin), okresowe (57 rodzin) i zasiłki stałe (46 osób) – 

424.290,85 zł., w tym: 
 środki własne gminy (zasiłki jednorazowe) – 35.377,54 zł. (m. in. na: opłaty 

za leki, dofinansowanie do zakupu opału, zakup artykułów żywnościowych 
i  odzieży, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz opłaty za pobyt 
w  schronisku dla bezdomnych), 

 środki rządowe (zasiłki okresowe) – 106.870,27 zł., 



 środki rządowe (zasiłki stałe) – 282.043,04 zł. 
• prace społecznie użyteczne (11 osób) –  środki własne gminy 9.396,00 zł. 
• dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (138 uczniów i 5 osób dorosłych) 

– 171.368,81 zł., w tym: środki własne gminy na dożywianie - 35.000,00 zł., 
środki rządowe -  136.368,81 zł. 

• usługi opiekuńcze  dla osób niepełnosprawnych (9 osób ) - środki własne gminy 
– 290.870,49 zł. (wynagrodzenie dla zatrudnionych na umowę - zlecenie 
5  opiekunek). 

• opłata za pobyt  osób w domach pomocy społecznej (12 osób) – środki własne 
gminy- 290.870,49 zł. 

• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (48 osób) 
– 24.605,25 zł. 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 303,44 zł. 
• asystent rodziny – 28.702,96 zł.,  w tym: 

 środki własne gminy –  28.702,96 zł. 
 dotacja rządowa - 0,00  zł. 

• rodziny zastępcze (13 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w Domu 
dla Dzieci) – partycypacja gminy w ponoszonych kosztach, tj. 10 % w pierwszym 
roku, 20% - w drugim roku, 30% - w trzecim i kolejnych latach) – 85.925,46 zł. 

• program „Wspieraj seniora” - wsparcie dla osób w wieku 70 lat i więcej, które 
pozostaną w domu ze względu na pandemię – 23.569,76 zł.  w tym: 
 środki własne gminy –  0,00 zł. 
 dotacja  rządowa –  23.569, 76 zł. 

 Łącznie ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 590.366,17 zł., 
dofinansowanie do zdań własnych gminy wyniosło – 573.457,13 zł. 
  
 Kwota wydatkowana bezpośrednio na Beneficjentów GOPS ze środków 
własnych i rządowych – 1.163.823,30 zł. 
 
 Wydatki pośrednie na pomoc społeczną: 
 Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę: 747.443,03  zł., w tym: 

 środki z dotacji -  132.624,52 zł., 
 środki własne gminy -  614.818,51 zł., w tym na: 
 płace i pochodne pracowników 621.172,27 zł. (środki własne – 488.547,75 zł.), 
 wydatki rzeczowe – 120.270,76 zł. (środki własne – 120.270,76 zł.), 
 wydatki pozostałe - wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą 

częściowo ubezwłasnowolnioną  – 6.000,00 zł. 
 
 Wydatki w Dz.854 rodz. 85415 na pomoc stypendialną dla 145 uczniów 
w  kwocie 165.150,00 zł., w tym: 

 środki własne gminy – 16.515,00 zł. 
 dotacja – 148.635,00 zł. 

 



 Wydatki w Dz.853 rozdział 85395 na realizację projektu „Jesteśmy razem – 
możemy więcej” w kwocie – 28.081,00 zł., w tym  : 

 wkład własny – 6.435,00,00zł. 
 środki unijne –  21.646,00 zł. 

 Udział w projekcie wzięło 11 rodzin, a jego celem było nabycie umiejętności                          
w rozwiązywaniu problemów, z którymi  zmaga się rodzina oraz poprawa 
funkcjonowania rodziny i jej aktywizacja społeczna. Termin realizacji projektu: do 
końca marca 2021 roku. 
 
 
 
 
 Wykaz szczegółowy udzielonej pomocy w roku 2021           
 
 Świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 roku 
Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 653 
Liczba dzieci, na które było pobierane świadczenie wychowawcze: 1034 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 5.773.196,00 zł 
 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: 657 
Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia: 0 
Liczba wydanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania: 7 
Liczba informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego: 647 
Liczba decyzji wydanych w sprawach świadczenia wychowawczego: 37, w tym: 

• decyzje odmowne - 21 
• decyzje uchylające - 16 
• umorzenie postępowania - 0 
• decyzja zmieniająca - 0 
• ustalająca nienależnie pobrane świadczenia - 0 
• rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń – 0 

 
 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w 2021 roku 
Liczba rodzin pobierająca zasiłek rodzinny: 269 
Liczba dzieci na które był pobierany zasiłek rodzinny: 428 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 1 045.001,14 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego: 288 
Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia: 4 
Liczba decyzji wydanych w sprawach zasiłku rodzinnego: 310, w tym: 

• decyzje przyznające - 211 
• decyzje odmowne -  26 
• decyzje uchylające - 28 
• umorzenie postępowania - 1 
• decyzja zmieniająca - 41 
• ustalająca nienależnie pobrane świadczenia - 3 



 
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w 2021 roku 
Liczba dzieci, na które przyznano prawo do jednorazowej zapomogi z tyt. ur. się 
dziecka: 40 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 40.000,00 zł 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. ur. się 
dziecka: 39 
Liczba decyzji wydanych w sprawach jednorazowej zapomogi z tyt. ur. się dziecka: 39,                 
w tym: 

• decyzje przyznające - 38 
• decyzje odmowne – 1 

 
 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka ,,Za 
życiem” 
Liczba dzieci na które przyznano prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się żywego dziecka ,, Za życiem”: 0 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 0,00 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się żywego dziecka ,, Za życiem”: 0 
Liczba decyzji wydanych w sprawach  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
żywego dziecka ,, Za życiem”: 0, w tym: 

• decyzje przyznające - 0 
 
 Świadczenie rodzicielskie 
Liczba osób pobierających świadczenie rodzicielskie: 40 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 267.824,50 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: 23 
Liczba decyzji wydanych w sprawach świadczenia rodzicielskiego: 24, w tym: 

• decyzje przyznające – 23 
• decyzje uchylające - 1 

 
 Zasiłek pielęgnacyjny 
Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny: 172 

• w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 45 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 429.305,76 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: 43 
Liczba wydanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania: 0 
Liczba decyzji wydanych w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego: 73, w tym: 

• decyzje przyznające - 40 
• decyzje odmowne - 2 
• decyzje uchylające - 0 
• umorzenie postępowania - 0 
• decyzja zmieniająca - 31 

 



 Świadczenie pielęgnacyjne 
Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 65 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 1.320.807,10 zł. 
Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne należne od świadczenia 
pielęgnacyjnego na kwotę: 254.207,68 zł. 
Wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne należne od świadczenia 
pielęgnacyjnego na kwotę: 80.164,74 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: 33 
Liczba decyzji wydanych w sprawach świadczenia pielęgnacyjnego: 47, w tym: 

• decyzje przyznające - 16 
• decyzje odmowne - 16 
• decyzje uchylające - 1 
• umorzenie postępowania - 0 
• decyzja zmieniająca - 14 

 
 
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 

Liczba osób pobierających Specjalny Zasiłek Opiekuńczy: 3 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 19.220,00 zł. 
Wypłacono składek na ubezpieczenie społeczne należnych od SZO na kwotę: 
2.729,92 zł. 
Wypłacono składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od SZO na kwotę: 
1.729,80 zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do SZO: 3 
Liczba decyzji wydanych w sprawach SZO: 3, w tym: 

• decyzje przyznające - 2 
• decyzje odmowne - 0 
• decyzje uchylające - 0 
• ustalająca nienależnie pobrane świadczenia – 0 
• umorzenie postępowania - 1 

 
  
 Zasiłek dla opiekuna 
Liczba osób pobierających Zasiłek dla Opiekuna: 4 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 13.288,70 zł. 
Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne należne od ZdO na kwotę: 
1.268,31  zł. 
Wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne należne od ZdO na kwotę:  
414,79  zł. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do ZdO: 0 
Liczba decyzji wydanych w sprawach ZdO: 2, w tym: 

• decyzje uchylające - 2 
• ustalająca nienależnie pobrane świadczenia - 0 

 



 Dodatek mieszkaniowy 
Liczba gospodarstw domowych pobierających dodatki mieszkaniowe: 15 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 25.386,92 zł. 
Liczba wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 23 
Liczba decyzji wydanych w sprawach  dodatku mieszkaniowego: 23, z tego: 

• decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy - 22, 
• decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego - 1, z tego z powodu:     

 dodatek niższy od  2% najniższej emerytury -  0 
 niskie wydatki -  1 

 
 Dodatek energetyczny 
Liczba gospodarstw domowych pobierających dodatki energetyczne: 1 
Wypłacono świadczeń na kwotę 140,48 zł. 
Liczba wniosków o przyznanie dodatku energetycznego: 4 
Liczba decyzji wydanych w sprawach dodatku energetycznego: 4, z tego: 

• decyzje przyznające dodatek energetyczny. 
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 26 
Wypłacono świadczeń na kwotę: 156.944,03 zł. 
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:  4. 
Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 30 
Liczba decyzji wydanych w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 33, 
z  tego: 

• 29 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
• 1 decyzja zmieniająca wysokość przyznanych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 
• 3 decyzje uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 
  Wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” 
Liczba żądań wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego: 29 
Liczba wydanych zaświadczeń: 29 
 
 Przeciwdziałanie przemocy 
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dźwierzuty został powołany 
Zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 6 grudnia 2019 r. 
 Na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wydatkowano kwotę: 303,44 zł., z tego : 

• zakup materiałów biurowych – 260,94 zł., 
• usługi pocztowe – 42,50 zł. 

Liczba „Niebieskich Kart – A” wszczynających procedurę, które wpłynęły do 
Przewodniczącego ZI: 2, (w tym 2 - założonych przez przedstawicieli Policji i Oświaty), 



Liczba sporządzonych ,,Niebieskich Kart – C ” - 2, 
Liczba sporządzonych ,,Niebieskich Kart – D ” - 3. 
Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego - 4, 
Liczba utworzonych grup roboczych Zespołu  Interdyscyplinarnego - 3, 
Liczba zwołanych posiedzeń grup roboczych – 7, 
Liczba złożonych wniosków do GKRPA o wszczęcie procedury leczenia odwykowego 
- 0, 
Zawiadomienia Sądu Rodzinnego o istnieniu zagrożenia dobra małoletnich dzieci - 1, 
Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych - 3, 
Liczba osób w rodzinie (dotkniętych przemocą) i objętych pomocą grup roboczych - 7. 
 Grupy robocze funkcjonują i podejmują działania w zależności od rodzaju 
sprawy, mając na uwadze dobro poszkodowanych. Członkowie Grupy roboczej ZI 
podejmują skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom 
krzywdzonym jak i sprawcom przemocy oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na 
terenie Gminy. 
Liczba osób, które zostały objęte pomocą w formie poradnictwa psychologicznego, 
prawnego, socjalnego - 19,  
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które uzyskały wsparcie indywidualne 
terapeuty w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Dźwierzutach w związku                              
z prowadzoną procedurą  „Niebieskiej Karty” (w tym osoby z poprzednich lat) - 19, 
Liczba osób dotkniętych przemocą, którym udzielono pomocy w formie pracy 
socjalnej - 16. 

Żaden ze sprawców przemocy nie wyraził zgody na skorzystanie z programu 
korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy realizowanego w PCPR Szczytno.
 Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskiej karty” - 1. 
 
 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny 
 Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację 
tego zadania na podstawie art. 190 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821). Zarządzeniem 
Nr  52/2013 Wójta Gminy  Dźwierzuty z dnia  17 lipca 2013 r. na organizatora pracy 
z  rodziną na terenie Gminy Dźwierzuty został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego 
umieszczenia dziecka poza rodziną. 
 Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zapewnia się m.in. wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp 
do specjalistycznego poradnictwa. 
 Asystent rodziny pracujący na rzecz rodzin z terenu Gminy Dźwierzuty 
obowiązki swoje wykonywał w roku 2021 w ramach umowy o świadczenie usług 
w  oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/210/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 stycznia 2017 roku oraz 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 przyjęty Uchwałą 
Nr  XXVIII/243/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 marca 2021 r. W okresie 
sprawozdawczym opieką obejmował 13 rodzin wymagających szczególnego wsparcia 



w wypełnianiu funkcji rodzicielskiej (w tym 2 nowe rodziny). W okresie 
sprawozdawczym współpracę zakończono  z trzema rodzinami. Powody zakończenia 
współpracy to w dwóch przypadkach poprawa funkcjonowania rodziny w takim 
zakresie, że dalsza obecność asystenta nie jest konieczna, w jednym – ustanie 
przesłanek. Wydatki na zatrudnienie asystenta w roku 2021 stanowiły kwotę 
28.605,25  zł. i zostały poniesione ze środków własnych gminy. 
 W przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina właściwa ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki związane z jego utrzymaniem. Wydatki 
poniesione przez Gminę Dźwierzuty w roku 2021 z tytułu pobytu 13-ciorga dzieci 
w  rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych stanowiły kwotę: 
71.659,01  zł. Wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej stanowiły kwotę 14.266,45 zł. (1 dziecko umieszczone w Domu dla 
Dzieci w Pasymiu). 
 W ramach działań podejmowanych na rzecz rodziny mających na celu 
wspieranie jej rozwoju i właściwe wypełnianie przypisanych jej funkcji mieści się 
również organizacja przy współpracy z kuratorium w Olsztynie wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W 2021 r. na wypoczynek letni 
organizowany przez  Zachodniopomorski Związek Krzewienia Kultury Fizycznej 
w  Szczecinie zostało skierowanych 12-cioro dzieci z terenu gminy Dźwierzuty. 
10- ciodniowe kolonie odbyły się  w miejscowości Biały Dunajec.   
 
 Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz usługi opiekuńcze 
 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały ujęte w ogólnej informacji 
dotyczącej działalności OPS i nie są wyróżniane w jakiś szczególny sposób ze względu 
na to, że najczęściej osoby te są członkami rodzin korzystających z wielu różnych form  
wsparcia i niepełnosprawność jest oznaczana jako jeden z kilku powodów przyznania 
świadczenia. 
   W 2021 r. z pomocy tut. Ośrodka skorzystały 34 rodziny, w których 
dominującym problemem była długotrwała choroba i 86 rodzin, w których występowała 
niepełnosprawność. Znacząca część z nich to osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
które nie posiadały uprawnień do świadczeń rentowych ZUS czy KRUS i w tym 
przypadku przyznawana jest pomoc finansowa w formie zasiłku stałego, a także 
okresowego czy celowego. Osoby długotrwale chore czy niepełnosprawne, oprócz 
pomocy finansowej, korzystają również z innych form pomocy niepieniężnej, tj. pracy 
socjalnej, poradnictwa, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, usług opiekuńczych, 
a także skierowania do Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 
w  Dźwierzutach, bądź domu pomocy społecznej.   
 Pracownicy socjalni udzielali również pomocy w realizacji recept, załatwieniu 
różnych spraw urzędowych oraz utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. 

Osobom chorym i niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu zostały zapewnione usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
finansowane z budżetu gminy. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 9-
cioro podopiecznych oraz 2-je - w ramach prac społecznie użytecznych. 



 W przypadku niemożności zapewnienia przez rodzinę czy gminę całodobowej 
opieki w miejscu zamieszkania osobie tego wymagającej konieczne jest umieszczenie 
w domu pomocy społecznej.  W 2021 r. skierowano do domu pomocy społecznej 
3  osoby. 

Szczególną formą wspierania osób niepełnosprawnych jest kierowanie do 
uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.  
W  roku 2021 wydano 56 decyzji kierujących i 42 ustalające odpłatność lub z niej 
zwalniające w sytuacjach tego wymagających, bądź o odstąpieniu od ustalenia 
odpłatności  ze względu na spełnianie kryterium dochodowego. 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerokiego wachlarza usług                          
i świadczeń Ośrodek stale współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                        
w Szczytnie i Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w  Szczytnie. 
 
 Realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła 
wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018, 
poz. 1007). Ustanowiony na jej podstawie wieloletni gminny program osłonowy 
w  zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym 
w  rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Został przyjęty przez Radę 
Gminy Dźwierzuty uchwałą Nr IV/41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

Środki na realizację programu pochodzą ze środków własnych gminy oraz 
z  dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego gminy 
w  zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 

W roku 2021 objęto wsparciem w formie dożywiania 143 osoby, z tego 138 
uczniów i 5 osób dorosłych na kwotę 74.262,25 zł. oraz w formie finansowej na zakup 
żywności – 72 rodziny (261 osób) na kwotę 88.310,02 zł. i pomocy rzeczowej (talon 
na żywność) na kwotę 8.796,54 zł. 

Łączna kwota wydatkowana w ramach programu to: 171.368,81 zł., w tym ze 
środków własnych: 35.000,00 zł., ze środków rządowych: 136.368,81 zł. 

 
 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach od lat współpracuje w 

zakresie pomocy żywnościowej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział 
w  Olsztynie jako organizacją partnerską. 

Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, 
zbożowe, mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogą także skorzystać 
z  bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, 
dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, 



zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia 
społecznego. 

W 2021 roku z pomocy udzielanej w ramach programu skorzystało 366 rodzin 
lub gospodarstw jednoosobowych zamieszkujących na terenie Gminy Dźwierzuty (870 
osób), tj. ok. 15% mieszkańców gminy. Od stycznia do końca października 2021 
wydano 51.657,55 kg żywności w ramach edycji FEAD 2020 (5659 paczek 
żywnościowych). Od listopada 2021 r. rozpoczęła się kolejna edycja -  FEAD2021. 
Wydawanie żywności zostało ustalone na początek 2022 roku. 
 

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” 
 Program „Wspieraj seniora” to rządowy program osłonowy mający na celu 
wsparcie  w zakresie usługowym osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu 
ze względu na pandemię, a nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, 
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Środki na realizację programu pochodzą z  dotacji budżetu państwa (w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) otrzymanej w ramach wsparcia finansowego 
gminy w zakresie zadań realizowanych przez gminę. W roku 2021  wsparciem objęto 
47 osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie były w stanie samodzielnie 
bądź z pomocą rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby (zakup 
art. żywnościowych, realizacja recept, itp.)  Łączna kwota wydatkowana w ramach 
programu to  pochodzące ze środków rządowych: 23.702,96 zł. 
 

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Jesteśmy 
razem – możemy więcej” 
 Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla członków 
11 rodzin mieszkających na terenie Gminy Dźwierzuty, zagrożonych ryzykiem ubóstwa  
i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci: 
diagnozy, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej co pozwoli nabyć 
umiejętności   w rozwiązywaniu problemów, z którymi  zmaga się rodzina oraz poprawi 
jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Koszt realizacji projektu „Jesteśmy razem 
– możemy więcej”   w 2021 roku to kwota: 28.081,00 zł., w tym: wkład własny – 
6.435,00 zł., środki unijne –  21.646,00 zł. Projekt realizowany był do końca marca 
2021 r. 
 
 Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Gminy Dźwierzuty 
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach został wyznaczony na 
realizatora działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i innym uzależnieniom na terenie Gminy Dźwierzuty. Sprawozdanie 
w  załączeniu. 
  
 



Pomoc społeczna 

1. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy 

• zasiłki stałe 

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 46, 
Liczba świadczeń – 490, 
Łączna kwota świadczeń – 282.043,00 zł. 
Liczba osób w rodzinach – 53. 
(Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 
pracy z powodu niepełnosprawności). 
 

• zasiłki okresowe 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 57, 
Liczba świadczeń – 304, 
Łączna kwota świadczeń – 106.870,00 zł., 
Liczba osób w rodzinach – 197, 
(Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie czy 
niepełnosprawność na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych). 
 

• schronienie 
Liczba osób skierowanych do schroniska dla bezdomnych – 3 
Kwota świadczeń – 17.478,00 zł. 
 

• posiłek 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 143, 
Liczba świadczeń – 14.981, 
Łączna kwota świadczeń – 74.262,00 zł. 
Liczba rodzin – 74, 
Liczba osób w rodzinach – 327. 
 

• zasiłki celowe i w naturze 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 109, 
Łączna kwota świadczeń –  95.790,00 zł. 
Liczba rodzin – 106, 
Liczba osób w rodzinach – 357. 
    w tym: specjalne zasiłki celowe (14) na kwotę: 12.480,00 zł. dla 12 rodzin. 
(Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na: żywność, leki i leczenie, opał, odzież, środki 
czystości, wydatki związane ze zdarzeniem losowym). 
 

• usługi opiekuńcze 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 9, 
Liczba świadczeń – 4.339,  
Łączna kwota świadczeń – 79.403,00 zł. 
Liczba osób w rodzinach – 15. 
 

• odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 12, 
Liczba świadczeń – 110, 



Łączna kwota świadczeń – 290.870,00 zł. 
2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objęta pomocą społeczną 

            (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 
 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 357, 
Liczba rodzin – 238, 
Liczba osób w rodzinach – 561, w tym: 

• świadczenia pieniężne – liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 154, 
                                                    liczba rodzin – 115, 
                                                    liczba osób w rodzinach – 263. 
 

• świadczenia niepieniężne – liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 203, 
                                                        liczba rodzin – 123, 
                                                        liczba osób w rodzinach – 298. 
 
 

3. Powody przyznania pomocy społecznej 
 
Główne powody przyznania pomocy społecznej to w kolejności: 

• ubóstwo – 149, 
• niepełnosprawność – 86, 
• bezrobocie – 59, 
• długotrwała lub ciężka choroba – 34, 
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 27, w tym rodziny niepełne - 5 i wielodzietne – 19, 
• potrzeba ochrony macierzyństwa – 11, 
• bezdomność – 3, 
• narkomania – 1, 
• trudności w przystosowaniu po zwolnieniu zakładu karnego – 1. 

 
 

4. Typy rodzin objęte pomocą społeczną 
zasiłki celowe 
   

Rodziny ogółem –  399 (liczba osób w rodzinach: 950), 
Rodziny z dziećmi – 120 (liczba osób w rodzinach: 532), w tym: 

• o liczbie dzieci 1 – 28 (liczba osób w rodzinach: 79), 
• o liczbie dzieci 2 – 48 (liczba osób w rodzinach: 192), 
• o liczbie dzieci 3 – 21 (liczba osób w rodzinach: 105), 
• o liczbie dzieci 4 – 13 (liczba osób w rodzinach: 78) 
• o liczbie dzieci 5 – 5 (liczba osób w rodzinach: 35), 
• o liczbie dzieci 6 – 4 (liczba osób w rodzinach: 31), 
• o liczbie dzieci 7 i więcej – 1 (liczba osób w rodzinach: 12) 

Rodziny niepełne: – 15 (liczba osób w rodzinach: 47), 



Rodziny emerytów i rencistów – 83 (liczba osób w rodzinach: 134). 
POTRZEBY: 
 

1. Analizując sytuację osób i rodzin zwracających się o pomoc do OPS z prośbą                        
o udzielenie pomocy i wsparcia, łatwo zauważyć rysującą się tendencję 
starzenia się społeczeństwa. Coraz więcej osób wymaga zapewnienia usług 
opiekuńczych czy zamieszkania w warunkach chronionych, a także 
umieszczenia w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, 
a  członkowie rodziny z rożnych względów często uchylają się od 
świadczenia takiej pomocy. Wydatki poniesione w tym zakresie w roku 2021 
to kwota prawie 300 tys. zł. i konieczne jest systematyczne zwiększanie 
nakładów finansowych na realizację zadań w tym zakresie bądź utworzenie 
własnej placówki zapewniającej całodobową opiekę. 

2. Mając na uwadze powyższe konieczne jest również zapewnienie mieszkań 
chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych aby jak najdłużej 
zatrzymać te osoby w dotychczasowym środowisku zamieszkania. 
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, o którym 
stanowi art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej stanowi zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


