
 

I. WSTĘP 

 

Celem strategicznym w zakresie polityki społecznej jest stworzenie instytucjonalnych, 

organizacyjnych i finansowych form sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, bariery 

bezpieczeństwa socjalnego Naszych Mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu przez zagwarantowanie stabilnych podstaw funkcjonowania systemu 

zabezpieczenia społecznego przy zapewnieniu dialogu obywatelskiego i współpracy 

wszystkich partnerów społecznych.  

Działania Ośrodek Pomocy Społecznej są zorganizowanym systemem mających na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. 

Najważniejszymi zadaniami w zakresie pomocy społecznej, które były realizowane  w 2009 r. 

przez Nasz Ośrodek: 

1) Pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

2) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, poprzez uczestnictwo beneficjentów w programach mających na celu poprawę 

aktywności społeczno-zawodowej, 

3) Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom  

i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolność do funkcjonowania  w społeczeństwie 

oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. 

Wykonując swoje zadania kierujemy się podstawowymi wartościami jakimi jest 

sprawiedliwość społeczna rozumiana jako stwarzanie równych szans dla jednostki i rodziny.   

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z Władzami Miasta oraz z Samorządem realizuje 

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Naszym Mieście w ramach 

realizacji zadań wynikających z polityki społecznej.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej stara się na jak najwyższym poziomie sprzyjać spójności 

społecznej oraz wyrównywaniu szans życiowych Naszych Mieszkańców poprzez szybkie 

reagowanie na bieżące problemy osób i rodzin wymagających wsparcia z systemu pomocy 

społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Kłodzko. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr L/417/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz na 

podstawie innych aktów prawna. 

 



 

II. Zadania  z zakresu ustawy o pomocy społecznej 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w swojej pracy realizując cele pomocy społecznej 

zapewnia poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz prowadzi działania zmierzające do 

zminimalizowania wykluczenia społecznego oraz zawodowego osób korzystających                       

z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także zmierzające do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Powyższe działania realizowane są m.in. poprzez: 

- zapewnienie zabezpieczenia finansowego osobom i rodzinom pozbawionym dochodów lub 

o niskich dochodach, 

- udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym skutkami patologii społecznej, 

- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb. 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom               

i rodzinom w szczególności z powodu: 

 

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze; 

11.  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 



 

13. alkoholizm lub narkomania; 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawa z dnia 12 marca 2004  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity), do ustalenia, czy 

rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe 

uprawniające do otrzymania określonego świadczenia, przyjmuje się następujące kwoty: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty –  477 zł, 

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty – 351 

zł.  

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie. 

  

Powyższe regulacje prawne zostały określone w art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej. 

 

Pracownicy socjalni rozeznając potrzeby osób i rodzin ubiegających się o pomoc, 

ustalali przyczynę ich trudnej sytuacji, diagnozę, przeprowadzali wywiady środowiskowe,  

w celu ustalenia planu pomocy z zakresu pomocy społecznej.  

Do najważniejszych zadań pracowników socjalnych należało prowadzenie właściwej 

pracy socjalnej, do której zalicza się: 

1. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej 

aktywności społecznej; 

2. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie     

w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów; 

3. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury 

odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym; 

4. zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego osób i grup, a także 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym, 

5. łagodzenia skutków zmian społecznych przez udzielenie wsparcia i pomocy 

jednostkom i rodzinom wymagającym pomocy, 

6. wzmocnienie jednostek i rodzin w osiąganiu przez nie celów indywidualnych oraz 

wpływanie na sposób pełnienia ról społecznych, 

7. rozwijanie intensywnych form pomocy dla nowych typów aktywności istotnych dla 

rodzin, jednostek i grup funkcjonujących we współczesnym środowisku, 



 

 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Nasz Ośrodek udzielił pomocy społecznej 

w formie świadczeń pieniężnych, dla 1680 rodzin składających się z 3371 osób. Pracownicy 

socjalni w roku 2009 udzielili także pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej 315 

rodzinom składającym się z 581 osób.  

Poniższe zestawienie przedstawia udzielenie pomocy według kryterium dysfunkcji. 

 

L.p. Kryterium dysfunkcji Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

 w rodzinie 

1 Ubóstwo 1131 2175 

2 Sieroctwo 1 1 

3 Bezdomność 34 34 

4 Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

w tym: 

wielodzietność 

19 

 

12 

73 

 

 

5 Bezrobocie 797 1527 

6 Niepełnosprawność 446 714 

7 Długotrwała lub ciężka 

choroba 

393 701 

8 Bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

w tym: 

a) rodziny niepełne  

b) rodziny wielodzietne 

246 

 

 

243 

 

            36 

780 

 

 

704 

 

218 

9 Przemoc w rodzinie 31 105 

10 Alkoholizm 84 104 

11 Narkomania 3 3 

12 Trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

20 31 

 

Podane powyżej przyczyny nie sumują się z uwagi na to, iż w jednej rodzinie może 

występować kilka dysfunkcji. 



 

 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 

11 850.006,64 zł z tego na: 

 

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 5 713,433zł 

Rozdział Forma Kwota (zł) 

85212 Świadczenia rodzinne i składki na 

ubezpieczenia społeczne 

4 916.00,00 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

korzystające    z pomocy społecznej 

22 025,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 274 515,00 

85219 Utrzymanie Ośrodka - realizacja Projektu EFS 344 518,00 

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 122 600,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

Beneficjentów Projektu EFS 

5.275,00 

85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.000,00 

85295 Środki finansowe dla rolników na złagodzenie 

skutków powodzi  

6.500,00 

 

 

 

 

Zadania własne finansowane z budżetu Gminy i dotacji – 6 136.573,64 zł  

Rozdział Forma Kwota (zł) 

85202 Domy Pomocy Społecznej 243.000,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze, 

                                     w tym z dotacji 

2 310.070,00 

1 687.000,00 

85219 Utrzymanie Ośrodka, 

                                     w tym z dotacji 

1 758.385,00 

545.650,00 

85228 Usługi opiekuńcze, 

                                    w tym z dotacji 

223.000,00 

85295 Różna działalność, 

                             w tym                      -  

dożywianie 

1 527.671,00 

 

1 275.705,00 



 

-  z tego z dotacji 

            -  środki własne 

Noclegownia 

Jadłodajnia 

Prace społecznie użyteczne 

663.000,00 

612.705,00 

70.000,00 

127.248,00 

54.718,00 

85278 Klęska żywiołowa 53.947,64 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.500,00 

 

 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 

11 720.600,42 zł. 

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Przekazanie tych zadań następuje na podstawie ustawy, a więc gmina nie może 

odmówić ich przyjęcia i realizacji. W ramach zadań zleconych gmina przyznaje i wypłaca 

zasiłki stałe, zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, a także opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne.   

Gmina realizuje również zadania związane z rządowymi programami pomocy społecznej, 

których celem jest ochrona poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 

 

 

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa –  5 652.547,70 zł 

Rozdział Forma Kwota (zł) 

85212 Świadczenia rodzinne i składki na 

ubezpieczenia społeczne 

4 912.234,90 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

korzystające    z pomocy społecznej 

21.603,07 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 274.515,00 

85219 Utrzymanie Ośrodka - realizacja Projektu 

EFS 

297.167,82 

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 118.600,00 

85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.927,00 



 

85295 Środki finansowe dla rolników na złagodzenie 

skutków powodzi 

6.500,00 

 

 

Zadania własne finansowane z budżetu Gminy i dotacji – 6 068.052,63 zł  

Rozdział Forma Kwota (zł) 

85202 Domy Pomocy Społecznej 240.042,19 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze, 

                                     w tym z dotacji 

2 281.691,42 

1 659.280,53 

85219 Utrzymanie Ośrodka, 

                                     w tym z dotacji 

1 731.220,21 

545.650,00 

85228 Usługi opiekuńcze 

                                      

223.000,00 

85295 Różna działalność, 

                   w tym                      -  dożywianie 

-  z tego z dotacji 

            -  z tego środki własne 

Noclegownia 

Jadłodajnia 

Prace społecznie użyteczne 

1 517.651,17 

1 265.685,81 

663.000,00 

602.685,81 

70.000,00 

127.247,54 

54.717,82 

85278 Klęska żywiołowa 53.947,64 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.500,00 

  

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje z realizacji zadań w okresie                   

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w podziale na poszczególne grupy zadań wg klasyfikacji 

budżetowej. 

 

Ubezpieczenia zdrowotne  

       

 Świadczenie to obejmuje zgłaszanie do ubezpieczenia i opłacania składek 

zdrowotnych, dających uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych za osoby nie 

mające uprawnień do ubezpieczenia, a pobierających zasiłki stałe bądź nie posiadające innego 

tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Ogółem w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 



 

opłacono składki na kwotę 42.103,07 zł za 133 osoby, liczba świadczeń 1206, tym za 

osoby pobierające świadczenia rodzinne, kwota ubezpieczenia wyniosła 3132  zł.  

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze  

 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku        

z zakresu pomocy społecznej przyznał świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych na kwotę 2 520.407,42 zł.  

 

1. Zadania zlecone  

 

    W ramach zadań zleconych w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  wypłacono: 

-  zasiłki stałe dla osób trwale niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

inwalidztwa, nie mających uprawnień do innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia 

społecznego 1448 świadczeń dla 162 osób na kwotę 274.515,00 zł. 

 

2. Zadania własne Gminy dofinansowywane z budżetu państwa  

 

-  na dożywianie wydatkowano ogółem 1 392.933,35 zł, z czego 729.933,35 zł 

wyniosły wydatki z budżetu Gminy, natomiast 663.000,00 zł środki przekazane przez 

Wojewodę z budżetu państwa. Z kwoty 1 392.933,35 zł wydatkowano na dożywianie 

dzieci kwotę 201.175,90 zł, oraz na zasiłki celowe na zakup żywności kwotę 1 004.570,68 

zł oraz posiłki w Jadłodajni 127.247,54 zł. 

Ponadto zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych na kwotę 5.800,00 zł. 

 

3. Zadania własne Gminy 

 

Ogółem pomocą w ramach zadań własnych gminy przyznano świadczenia 1620 osobom.  

Zasiłek okresowy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym i wysokość 

zasiłku okresowego wynosi: 

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2. w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny               

a dochodem rodziny. 



 

 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Gmina wydatkowała dotację celową               

z budżetu państwa w wysokości 1 427.086,68 zł na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe 

w części określonej w poniższych punktach: 

- zasiłek okresowy z tytułu braku zatrudnienia, 5225 świadczeń dla 715 osób na kwotę 

1 271.714,59 zł; 

- zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby, 106 świadczeń dla 37 osób na kwotę    

23.333,91 zł; 

- zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności, 675 świadczenia dla 105 osób na kwotę 

54.507,41 zł; 

- zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 185 świadczeń dla 42 osób na kwotę 

32.730,14 zł. 

 

Domy Pomocy Społecznej. 

 

Na terenie Powiatu Kłodzkiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej w: 

- Bystrzycy Kłodzkiej, 

- Jugowie, 

- Nowej Rudzie, 

- Podzamku, 

- Ścinawce Dolnej. 

 

Z pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej skorzystały w 2009 r. 

24 osoby, za które Gmina Miejska Kłodzko pokryła częściowe koszty pobytu w łącznej 

kwocie 240.042 zł.  

Podopieczni Naszego Ośrodka przebywają w domach pomocy społecznej także poza 

Powiatem Kłodzkim. 

 

        Zadania własne Gminy - zasiłki celowe .  

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wydatkowano na zasiłki celowe  kwotę             

591.303,00 zł. 

Świadczenia te zostały przyznane na poniższe cele:  

- zasiłek celowy na leczenie i zakup leków - na kwotę 40.252,75 zł; 

- zasiłek celowy na żywność – na kwotę 2.200,00 zł; 



 

- zasiłek celowy przyznany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, - na kwotę  42.943,87 zł; 

- zasiłek specjalny celowy - w wysokości 62.409,00 zł; 

- sprawienie pogrzebu - na kwotę 7.175,56 zł; 

- środki przyznane na zakup odzieży - na kwotę 78.041,00 zł;  

- środki przyznane na zakup opału - na kwotę 344.571,82 zł; 

- środki przyznane na remont  - 2.030,00 zł; 

- zasiłek celowy na zakup sprzętu domowego – na kwotę 5.400,00 zł. 

- Schronienie – na kwotę 6.279,00 zł 

 

 

4.Świadczenie usług opiekuńczych 

 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku       

z zakresu pomocy społecznej przyznał 38.448 świadczeń w formie usług opiekuńczych             

w ramach zadań własnych Gminy dla 104 osób na kwotę 244.927,00 zł.  

Powyższe usługi świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej, który został 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

Usług opiekuńcze na terenie miasta Kłodzka świadczone są dla osób, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają opieki innych osób a są tej opieki 

pozbawione. Koszt usług opiekuńczych w roku 2009 wynosił 5,80 zł za jedną godzinę.   

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zawarł umowę zlecenia  w celu zapewnienia 

pomocy w formie usług specjalistycznych dla 1 osoby – koszt udzielonego wsparcia wyniósł 

21.927,00 zł. 

 Gminne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, mają na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

W celu zapewnienia dla bezdomnych tymczasowego miejsca noclegowego przez              

12 miesięcy Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł z inicjatywą zlecenia realizacji 

powyższego zadania organizacji pozarządowej, która ma możliwości pozyskiwania środków 

nie tylko w ramach dotacji z Gminy, ale także w ramach prowadzonej działalności statutowej                     

pozyskiwania środków z innych źródeł. 

W roku 2009 Noclegownia funkcjonowała przez cały rok w okresie od 15 maja do                    

15 września, ze schronienia można było skorzystać tylko w formie noclegu,                             

w pozostałych miesiącach czynna była całodobowo.     



 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z tej formy pomocy skorzystało 

narastająco 33 osoby. W okresie tym na prowadzenie Noclegowni wydatkowano kwotę 

70.000,00 zł. 

 Nadzór nad funkcjonowaniem Noclegowni prowadzony był przez pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez przeprowadzenie kontroli funkcjonowania Noclegowni 

w zakresie: 

1. zasadności pobytu osób w Noclegowni (czy są to osoby, które otrzymały decyzję 

Ośrodka uprawniającą do pobytu), 

2. ewidencji osób bezdomnych przebywających w Noclegowni, 

3. książki raportów -  opisującej przebieg dyżurów, 

4. funkcjonowania Noclegowni pod względem czystości i higieny, 

5. czy prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych (zgodnie z zawartą 

umową). 

 

Osoby przebywające w Noclegowni korzystały z następujących form pomocy: 

 

1. socjalnej, na którą składa się pomoc finansowa (zasiłki stałe, okresowe i celowe), 

rzeczowa (odzież, środki czystości), pomoc w uzyskaniu dokumentów, ustaleniu 

niepełnosprawności w przypadku choroby lub upośledzenia, umieszczaniu w szpitalach  

i zakładach opieki leczniczej, 

2. pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu, 

3. poradnictwo prawne, konsultacja psychologiczna, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, 

4. pomoc w wychodzeniu z bezdomności, 

5. pomoc w postaci gorących posiłków. 

 

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili pracę socjalną                          

z bezdomnymi w ramach działalności Noclegowni polegającą na pobudzaniu społecznej 

aktywności i inspirowaniu do działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. Ponadto współpracowali i współdziałali z innymi specjalistami w celu 

przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz 

łagodzenia skutków ubóstwa wśród bezdomnych. 

 



 

Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie jednego 

gorącego posiłku dziennie osobie, która nie może go sobie sama zapewnić. Na pomoc w tym 

zakresie Gmina Nasza przekazała środki w roku 2009 w wysokości 127.247,54 zł. 

Zadanie to realizowane było przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu 

ofert. Podmiotem, który został wyłoniony na realizację zadania polegającego na prowadzeniu 

Jadłodajni i przygotowaniu posiłków został Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

Przedmiotowe zadanie realizowane było w Kłodzku w lokalu przy ul. Łukasińskiego 

57, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kłodzko.  

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. wydano 43.648 posiłków dla 

osób uprawnionych do tego świadczenia na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora 

Ośrodka (średnio wydawano 140 posiłków dziennie).  

 

Jadłodajnia czynna była sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 12
00

 do 14
00

 oraz w sobotę od 11
30

 do 13
00

.  

 

 Gmina Miejska Kłodzko jest jedną z nielicznych gmin na terenie Województwa 

Dolnośląskiego, która realizowała pomoc w postaci zapewnienia gorącego posiłku na tak 

wysokim poziomie, uznając realizację, tego zadania za bardzo istotną dla najuboższych 

mieszkańców Naszego Miasta. 

 

 Podstawowym zadaniem funkcjonowania Naszej Jadłodajni było ograniczenie 

zjawiska niedożywienia, upowszechniania zdrowego stylu żywienia oraz poprawa poziomu 

życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obejmuje swoim 

zasięgiem wszystkie województwa. 

 

Program ma  na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin lub grup społecznych 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

 Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa                     

w zakresie: 

- wspieranie  gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 

i młodzieży,  

- poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 

- poprawy stanu zdrowia osób i rodzin, 



 

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, 

-    wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z rodzin o niskich dochodach. 

Pomoc świadczona jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program 

adresowany jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej,                

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. 

 W okresie od 1 stycznia2009r. do 31 grudnia 2009r. w ramach Programu z pomocy                    

w formie zasiłku na zakup żywności skorzystało 1644 osób uprawnionych na podstawie 

decyzji administracyjnej do tego świadczenia. W okresie tym wydatkowano na tę formę 

pomocy kwotę 1 004.570,68 zł. 

Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny dla dzieci i młodzieży zakupiono paczki 

żywnościowe w ramach świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  

z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 158 

rodzin i wydatkowano kwotę 49.949,91 zł.  

 

 Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy również dożywianie 

dzieci. Gmina Miejska opłacała pomoc w formie zapewnienia dzieciom i młodzieży pełnych 

obiadów w stołówkach szkolnych. 

 Z tej formy pomocy w roku 2009 narastająco skorzystało 378 uczniów na kwotę 

201.175,90 zł.  

Ponadto na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu „Programu pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” w roku 2009 dożywianiem zostało objętych 17 uczniów na kwotę 7.981,00 zł. 

Kwota posiłków wydatkowana została ze środków własnych. 

 Nasz Ośrodek zwrócił się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie 

dotacji finansowej w ramach rządowego „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na zakup sprzętu w celu doposażenia kłodzkich szkół, w których żywieni są uczniowie  

w ramach Programu. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 5.800 zł. Zakupiony został 

niezbędny sprzęt, w który zaopatrzona została jedna z kłodzkich stołówek. Sprzęt został 

przekazany nieodpłatnie szkołom.  

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej zmierzając do zabezpieczenia przed skutkami zimy           

w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 2009 r. przyznał 753 zasiłki celowe na 

zakup opału. Wysokość świadczenia kształtowała się na poziomie od 200 zł do 750 zł. Na 

powyższą formę pomocy wydatkowano kwotę 344.571,82 zł. W sytuacjach, gdy zachodziła 



 

obawa zmarnotrawienia środków, pomoc była odbierana  w naturze bezpośrednio ze składu 

opałowego w obecności pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku. 

 

 

 

III. Aktywizacja zawodowa 

 

Znaczącym obciążeniem i wyzwaniem dla pomocy społecznej jest bezrobocie. Samo 

bezrobocie jest częstą przyczyną udzielania pomocy, ponadto rodzi ono negatywne zjawiska 

objęte tzw. ryzykiem socjalnym, na przykład ubóstwo czy alkoholizm. Bezrobocie jest 

trudnym problemem dla pomocy społecznej, ponieważ przekracza jej możliwości 

organizacyjne i finansowe. Aktywne i skuteczne zwalczanie tego zjawiska wymaga 

odpowiedniej polityki państwa, programów zatrudnienia i zaangażowania wielu instytucji. 

 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest program reintegracji zawodowej               

i społecznej przez dyplomowanych pracowników socjalnych w ramach działalności 

zawodowej mającej na celu: 

1. udzielenia pomocy osobom i rodzinom, które podlegają wykluczeniu społecznemu       

w zakresie zatrudnienia, spraw socjalnych i rodzinnych poprzez: 

- wsparcie socjalne i poradnictwo, 

- upowszechnianie ofert pracy z informacjami o wolnych miejscach pracy, 

- upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, 

- mobilizowanie do systematycznych kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy, 

- motywowanie do podejmowania prac dorywczych i sezonowych, 

- kierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu udzielenia pomocy terapeutycznej 

oraz zdobywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról 

społecznych, 

- w sytuacjach uzależnień motywowanie do podjęcia terapii dla osób uzależnionych. 

2. Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy poprzez: 

- prowadzenie indywidualnych rozmów w ramach prowadzonej na bieżąco pracy socjalnej, 

której zadaniem jest dostarczanie podstawowej wiedzy o poruszaniu się po rynku pracy, 

psychologicznych i socjologicznych mechanizmów towarzyszących bezrobociu poszukiwaniu 

zatrudnienia, 



 

- w ramach prowadzonej indywidualnej pracy podejmowane są działania motywacyjne 

mające na celu określenie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. 

 

Jedną z form aktywizacji zawodowej są prace społecznie użyteczne. W roku 2009  

w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodzku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących 

jednocześnie osobami długotrwale bezrobotnymi. Za 40 godzin pracy w miesiącu 

podopieczny Ośrodka o trzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 272 zł (6,80 zł za 

godzinę). 

 

W czerwcu 2009r. w wyniku gwałtownych opadów deszczu zalaniu uległy gospodarstwa 

domowe na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. W ramach pracy socjalnej pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku diagnozowali sytuację osób i rodzin 

poszkodowanych w celu złagodzenia powstałych  w wyniku zdarzenia losowego.  

Z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu we Wrocławiu pozyskano kwotę 122.600,00zł,  

z której wydano 118.600,00zł. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku pozyskiwał 

środki finansowe z innych źródeł, przekazując je osobom i rodzinom poszkodowanym. Na 

bieżąco udzielana była, także pomoc rzeczowa m.in. żywność, środki czystości, odzież, 

obuwie itp. Pozyskano również środki finansowe oferowane z budżetu państwa w celu 

złagodzenia skutków zalania terenów uprawnych. Środki te zostały przekazane rolnikom  

z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko zgodnie z Rozporządzeniem. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku pozyskał, także środki finansowe z Powiatowego 

Urzędu Pracy na zatrudnienie w ramach robót publicznych, w których uczestniczyły 22 

osoby. Celem robót publicznych było usuwanie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko skutków 

powstałych w wyniku gwałtownych opadów mających miejsce w czerwcu 2009r.  

Zatrudnione osoby pracowały od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie za co 

otrzymały wynagrodzenie w wysokości 1590,00zł brutto miesięcznie.  

Roboty publiczne trwały od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r. i były również formą 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 

 

IV. Dodatkowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kłodzku 

 

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku po raz drugi aplikował o środki  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. – Rozwój  



 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pn. „Można 

mi zaufać” realizowany był w okresie od 1 marca 2009r. do 30 listopada 2009r. Wsparciem 

objęta została grupa docelowa 33 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy 

społecznej przez okres minimum 12 miesięcy. W ramach aktywizacji zawodowej 

zorganizowane zostały kursy mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych każdego 

z Beneficjentów. W kursie „Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami wózków 

jezdniowych i kas fiskalnych” udział wzięło 26 osób. W kursie „Wizażystka, stylizacja 

paznokci” uczestniczyło 7 osób. W ramach aktywizacji edukacyjnej wszyscy Beneficjenci 

Projektu udział wzięli w warsztatach psychoedukacyjnych, w warsztatach u pracodawców,  

a także w warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. 

Ponadto uczestnikom Projektu opłacone zostały badania lekarskie stwierdzające możliwość 

wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. 

Kwota dofinansowania Projektu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego wynosiła 349.793,00zł. Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły 

zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup obuwia, zasiłki celowe na zakup odzieży, zasiłki 

celowe na zakup opału bądź pokrycie kosztów ogrzewania przyznawane Beneficjentom 

Projektu w poszczególnych miesiącach w łącznej wysokości 35.808,00zł. 

 W celu podsumowania Projektu pn. „Można mi zaufać” w dniu 25 listopada 2009r. 

zorganizowana została konferencja w Sali Muzeum Ziemi Kłodzkiej w obecności Władz 

Miasta Kłodzka oraz Radnych Rady Miejskiej, na której zaprezentowano przebieg realizacji 

Projektu. 

Na chwilę obecną po zakończeniu Projektu pracę podjęły 3 osoby. 

  

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej stara się także o wprowadzenie nowych programów                   

i poszerzenie usług socjalnych ze zdobyciem dodatkowych środków poza Gminą. 

 I tak od 2004 roku przystępujemy do programów na rzecz społeczności romskiej                   

i otrzymujemy na ich realizację dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

i Ministerstwa Edukacji. 

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku złożył wniosek o przyznanie 

środków finansowych na realizację Projektu w roku 2010 dla społeczności romskiej pt. 

„Prawo bez tajemnic”. Celem Projektu jest bezpłatna pomoc prawna świadczona osobom ze 

społeczności romskiej  w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń 

społecznych. 

    



 

 Mimo bardzo dużej liczby zadań statutowych jakie mamy do wykonania szukamy 

także możliwości wykazania się dodatkowymi działaniami na rzecz najsłabszych grup naszej 

społeczności lokalnej. 

 

 I tak od pięciu lat wyłącznie ze „sponsoringu” organizujemy Wieczerze Wigilijne 

dla około 200 osób. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, jednak jesteśmy bardzo 

zadowoleni z naszego projektu, ponieważ włożony trud, poświęcony czas popołudniowy  

i wolny od pracy, rekompensuje nam zadowolenie i uśmiech na twarzy uczestników Kolacji 

Wigilijnej i świadomość, że mogliśmy sprawić drugiej osobie radość.  

 W 2009 roku w Kolacji Wigilijnej, która odbyła się dnia 22.12.2009 r.  

w Szkole Podstawowej Nr 3  udział wzięło około 240 osób. Kolacja Wigilijna organizowana 

była pod hasłem: 

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

                  Jan Paweł II 

  

Uroczystość tą zaszczycił swoją obecnością Ekscelencja biskup prof. dr hab. Ignacy 

Dec, obecni byli również przedstawiciele Władz Miasta, Burmistrz Miasta Kłodzka, 

Przewodniczący Rady Miasta i Radni, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy 

Miejskiej Kłodzko, Proboszczowie Parafii Kłodzkich, oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

W sali Szkoły przy dźwiękach kolęd, przy stołach zastawionych tradycyjnymi 

potrawami wigilijnymi uczestnicy Kolacji Wigilijnej dzielili się opłatkiem i składali sobie 

życzenia. Każdy uczestnik otrzymał prezent gwiazdkowy w postaci paczki żywnościowej. 

Wspólne działanie na rzecz osób wymagających wsparcia jest cennym przykładem 

bezinteresownego służenia innym. Dziękujemy za serce oraz za dary rzeczowe i finansowe 

wszystkim ofiarodawcom.    

 Dary rzeczowe i finansowe niezbędne do przygotowania Kolacji Wigilijnej pozyskano 

od 15 Sponsorów.  Życzliwość ludzi i instytucji wspomagających zorganizowanie wieczerzy 

pozwoliła wszystkim osobom potrzebującym  odczuć ciepło Świąt Bożego Narodzenia w tym 

szczególnym dniu nikt nie pozostał samotny. 

 

 

 

 

 



 

V. Świadczenia rodzinne 

 
Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku zadania 

wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 139, 

poz. 992 z 2006r. z późn.zm.) oraz związane z wypłacaniem świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikające  

z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 

Dz.U.nr 1, poz. 7 z 2009r. z późn.zm.). 

Zadania te mają na celu zabezpieczenie finansowe rodzin z dziećmi ze środków budżetu 

państwa w ramach prowadzonej polityki społecznej. 

Zarówno świadczenia rodzinne, jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawane 

są na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy dot. świadczeń rodzinnych rozpoczyna się  

w listopadzie danego roku, a kończy w październiku roku następnego, natomiast okres 

zasiłkowy dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się w październiku danego 

roku, a kończy we wrześniu roku następnego.  

Większość świadczeniobiorców zgłasza się z wnioskami w sprawie ustalenia 

uprawnień do świadczeń w okresie od VIII do XI, co powoduje znaczące spiętrzenie pracy  

w Dziale w tym okresie. 

W pozostałych miesiącach, wnioski przyjmowane są w mniejszych ilościach i z reguły 

ograniczają się do  sytuacji, kiedy np. zmieniła się sytuacja rodzinna, czy dochodowa. 

Prawo do świadczeń rodzinnych (poza zasiłkiem pielęgnacyjnym i jednorazową zapomogą  

z tytułu urodzenia dziecka) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uwarunkowane jest 

od sytuacji finansowej. 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie 

albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, to kryterium uprawniające do 

świadczeń wzrasta do kwoty 583 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługuje w przypadku osiągania dochodu nie 

wyższego niż 725 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

 Przedstawione poniżej tabele, zawierają informacje n/t liczby wypłaconych świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem ich rodzaju  

i wydatków w okresie od I do XII 2009r. 

 

 

 



 

1. Zasiłek rodzinny: 

Jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, uzależnionym od wieku dziecka, ewentualnego 

kontynuowania nauki i dochodu rodziny. Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące 

dodatki: 

- z tytułu urodzenia dziecka, 

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

- na pokrycie kosztów dojazdu lub zamieszkania dziecka w miejscowości, gdzie znajduje się 

siedziba szkoły, 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Przysługuje osobie uprawnionej na dziecko do ukończenia 18 roku życia, bądź 21 roku życia, 

jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub 24 jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej 

i legitymuje się jednocześnie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się  w wieku do ukończenia 24 roku życia 

(oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole lub szkole wyższej, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz 

alimentów). 

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka i od 1 listopada 2009r. wynosi:  

68 zł.mies. na dziecko będące w wieku do ukończenia 5 roku życia, 91 zł.mies. na dziecko  

w wieku od 5 do 18 roku życia i 98 zł.mies. na dziecko powyżej 18 roku życia. 

 

  Lp.         Rodzaj świadczenia       Wydatki  w zł.   Liczba zrealizowanych    

           świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny           1.174.987,-              18.438 

 

- Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

 

1.  z tytułu urodzenia dziecka: 

  przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka do czasu ukończenia przez 

dziecko 1 roku życia. Świadczenie ma charakter jednorazowy i wynosi 1.000 zł. na dziecko. 



 

Od 1 listopada 2009r. warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenie jest 

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt pozostawania przez matkę 

dziecka pod opieką medyczną od min. 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. 

 

  Lp.         Rodzaj świadczenia       Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych 

          świadczeń 

1. Dodatek do zasiłku z tytułu 

urodzenia dziecka 

          117.779,-                 118 

 

 

            2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 

            przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, 

przebywającemu na urlopie wychowawczym. Świadczenie wynosi 400 zł. mies.  

i przyznawane jest na okres  24 miesięcy lub 36 miesięcy, jeżeli sprawowana jest opieka nad 

więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 m-cy w przypadku 

opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

            Świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona, podjęła lub kontynuuje 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w czasie urlopu wychowawczego uniemożliwiającą 

sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem, korzysta w okresie przebywania na urlopie  

wychowawczym z zasiłku macierzyńskiego lub dziecko przebywa w placówce  

zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z tej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 

 

   Lp.            Rodzaj świadczenia       Wydatki w zł.   Liczba zrealizowanych    

           świadczeń 

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego  

z tytułu opieki nad dzieckiem  

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

 

         332.144,- 

 

                849 

  

 

  3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

           świadczenie należne osobie samotnie wychowującej dziecko, która nie posiada 

zasądzonych  świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców, ponieważ drugi rodzic nie 



 

żyje, jest nieznany, bądź powództwo o ustaleni świadczenia alimentacyjnego od drugiego  

z   rodziców zostało oddalone. Wysokość świadczenia wynosi 170 zł. na dziecko, jednak nie  

więcej niż 340 zł. na wszystkie dzieci lub 250 zł. i odpowiednio 500 zł. na dzieci, które  

legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

  

    Lp.            Rodzaj świadczenia      Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych   

           świadczeń 

1. Dodatek do zasiłku z tytułu 

samotnego wychowywania 

dziecka 

 

           322.580,- 

 

             1.846 

  

           

4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

            świadczenie przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku 

rodzinnego.  

            Wysokość świadczenia wynosi 80 zł.mies. na dziecko. 

 

  

    Lp.            Rodzaj świadczenia        Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych   

          świadczeń 

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego  

z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

 

          191.120,- 

 

              2.389 

 

           5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

           prawo do świadczenia posiadają dzieci legitymujące się  orzeczenie  

o niepełnosprawności, bądź  orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 60 zł. mies. na dziecko w wieku do 5 

roku życia oraz 80 zł.mies. na dziecko powyżej 5 roku życia. 

 

 

 

 



 

    Lp.           Rodzaj świadczenia          Wydatki zł.    Liczba zrealizowanych 

            świadczeń 

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego  

z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

 

            88.520,- 

 

               1.136 

        

 

 

          6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

           przysługuje dzieciom rozpoczynającym rok szkolny, ma na celu częściowe pokrycie   

wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie ma charakter  

jednorazowy, a jego wysokość  wynosi 100 zł. na dziecko. 

 

    Lp.           Rodzaj świadczenia       Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych 

            świadczeń 

1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

         99.500,-                995 

 

           7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się  

siedziba szkoły: świadczenie należne dzieciom kontynuującym naukę w szkole  

ponadgimnazjalnej mającej swoją siedzibę poza miejscowością zamieszkania dziecka.  

             Świadczenie wypłacane jest przez 10 miesięcy, w okresie od IX do VI roku 

następnego w wysokości 50 zł. mies. na dziecko, 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w bursie szkolnej lub internacie  

w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej. Świadczenie  

przysługuje również uczniom kontynuującym naukę w zakresie szkoły podstawowej lub  

gimnazjum, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatek wypłacany  

jest przez 10 miesięcy w okresie od IX do VI roku następnego w wysokości 90 zł. mies. na  

dziecko. 

 

 

 



 

   Lp.           Rodzaj świadczenia      Wydatki w zł.     Liczba zrealizowanych  

             świadczeń 

1. Dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 

 

           11.760,- 

 

                 164 

 

     III. Świadczenie pielęgnacyjne: 

           świadczenie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub innej osobie na 

której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

w związku z koniecznością sprawowania osobistej i bezpośredniej opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przewyższał 

kwoty 583 zł. 

           Obecnie w związku ze zmianą ustawy istnieje możliwość przyznania świadczenia  

pielęgnacyjnego podanym wyżej osobom niezależnie od ich sytuacji finansowej.  

           Zniesiono również okres zasiłkowy w odniesieniu do przyznawania tego świadczenia  

i od 1 stycznia br. świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na czas ważności orzeczenia  

o niepełnosprawności lub bezterminowo, jeżeli osoba posiada niepełnosprawność orzeczoną 

na stałe.  

          Osoba wymagająca opieki musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu  

niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami dot.  

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  

na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dot. dzieci).  

          Wysokość świadczenia wynosi od 1 listopada 2009r. 520 zł.mies.  

           Z tytułu pobieranego świadczenia może być opłacana składka na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. 

 

 

   Lp.           Rodzaj świadczenia        Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych 

           świadczeń 

1. Świadczenie pielęgnacyjne           122.603,-               284 

 

 



 

     IV. Zasiłek pielęgnacyjny: 

          przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności  

zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby. Uprawnienia do zasiłku  

posiadają: dzieci niepełnosprawne, osoby z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością, osoby  

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność  

powstała przed 21 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 75 rok życia – niezależnie od   

dochodu. Wysokość świadczenia wynosi 153 zł.mies. 

          Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które posiadają uprawnienia do dodatku  

pielęgnacyjnego. 

 

    Lp.            Rodzaj świadczenia     Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych     

            świadczeń 

1. Zasiłek pielęgnacyjny          1.042.695,-                6.815 

 

 

      V. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 

          Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające ubezpieczeniom  

z innych tytułów, opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

 

    Lp.            Rodzaj świadczenia     Wydatki w zł.   Liczba zrealizowanych   

           świadczeń 

1. Składka na ubezpieczenie 

społeczne 

            18.913,-                 172 

2. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 

             3.132,-                  80 

3. Łącznie            22.045,-                 252 

     

 

VI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 

      jest to świadczenie jednorazowe wypłacane niezależnie od sytuacji finansowej rodziców 

w wysokości 1.000 zł. na dziecko. Prawo do świadczenia przysługuje rodzicom dziecka,  



 

opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka na wniosek złożony w terminie do 12 m-cy 

od urodzenia dziecka, bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysposobieniu 

dziecka. 

      Od 1 listopada 2009r. w związku ze zmianą ustawy, kolejnym warunkiem, który należy 

spełnić aby pobrać świadczenie jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, iż 

matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od min. 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.  

 

    Lp.        Rodzaj świadczenia    Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych 

            Świadczeń 

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

         271.000,-                    271 

 

  

VII. Zaliczka alimentacyjna: 

      została wypłacona w przypadku jednej rodziny pomimo, iż świadczenie w tej formie 

zostało zastąpione świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Sprawa dotyczyła jeszcze 

uprawnień do świadczenia za 2008r., gdzie po uzyskaniu informacji z Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki    Społecznej, iż nie zachodzi konieczność stosowania przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, byliśmy organem właściwym do wydania 

decyzji i wypłacenia świadczeń za 2008r. 

 

VIII. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

         Jest świadczeniem, które zastąpiło wypłacaną wcześniej zaliczkę alimentacyjną.  

Podobnie jak zaliczka alimentacyjna, jest świadczeniem wypłacanym w zastępstwie  

zasądzonych alimentów w przypadku bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez  

komornika sądowego.  

         Prawo do świadczenia przysługuje dziecku, które ma wyrok, bądź ugodę sądową 

zasądzającą na jego rzecz alimenty od rodzica, prowadzona egzekucja jest bezskuteczna za 

okres min. 2 m-cy, a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przewyższa kwoty 725 

zł. W przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie ma już kryterium związanego  

z samotnym wychowywaniem dziecka w celu uzyskania prawa do świadczenia. Świadczenie 

przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, bądź 25 roku życia jeżeli kontynuuje naukę  

w szkole lub szkole wyższej, albo bez względu na wiek, jeżeli dziecko posiada orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 



 

         Wysokość świadczenia ustala się w oparciu o wysokość zasądzonych alimentów, kwota 

nie może jednak przewyższać 500 zł. mies na dziecko. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki w zł. Liczba zrealizowanych 

świadczeń 

1. Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 

           976.293,-             4128 

 

                                 Łączna liczba świadczeń i wydatków w roku 2009 

    Lp.        Rodzaj świadczenia      Wydatki w zł.    Liczba zrealizowanych 

          Świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami 

       2.338.390,-              25.935 

2. Świadczenia opiekuńcze 

(zas.pielęgnacyjny i świadczenie 

pielęgnacyjne) 

 

       1.165.298,- 

 

               7.099 

3. Składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne 

            22.045,-                 252 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

          271.000,-                  271 

5. Zaliczka alimentacyjna              2.040,-                   12 

6. Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 

          976.293,-               4.128 

6. Łącznie        4.775.066,-             37.697 

 

 

 Poza realizowaną w ciągu roku wypłatą świadczeń rodzinnych, do których prawo 

ustalono na początku okresu zasiłkowego, w każdym miesiącu przyjmowane są nowe wnioski 

osób, które nie posiadały uprawnień do świadczeń wcześniej np. z powodu przekroczonego 

dochodu, bądź narodzin kolejnego dziecka. 

Uregulowanie sytuacji rodzinnej i zakończenie wielu spraw rozwodowych, pozwalają osobom 

samotnie wychowującym dziecko – dotychczas nie pobierającym świadczeń – na ubieganie 

się o ich wypłatę. 



 

W ciągu 2009 roku wydano łącznie  3.705  decyzji administracyjnych rozstrzygających  

w sprawach o wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

W związku z ubieganiem się o orzeczenie o niepełnosprawności, bądź odwoływaniem się od 

orzeczeń wydanych w pierwszej instancji   w 35  przypadkach wydano postanowienia  

o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego  

i podejmujących zawieszone postępowania po ustaniu przyczyn do ich zawieszenia.  

Wydano także na wnioski osób zainteresowanych,  1234  zaświadczenia potwierdzające 

wysokość pobieranych świadczeń, głównie w celu załatwienia spraw urzędowych (dodatek 

mieszkaniowy, stypendium itp.). 

Łącznie w 2009r. ze wsparcia  w formie świadczeń rodzinnych korzystało ok. 1.250 rodzin 

miesięcznie oraz  215 rodzin ze  świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Kolejne zmiany ustawy wprowadziły obowiązek informowania, przez osoby korzystające ze 

świadczeń o każdej zmianie sytuacji, która ma wpływ na pobierane świadczenia. Oznacza to 

m.in. konieczność zgłaszania zmian związanych ze zmianą zatrudnienia, a co za tym idzie 

ponownego ustalania przez organ właściwy, uprawnień do świadczeń na skutek zmiany 

osiąganych dochodów z zachowaniem pełnej procedury administracyjnej (wszczęcie 

postępowania, zmiana/uchylenie decyzji itp.). 

 

 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podobnie jak ustawa  

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, nakłada na 

Ośrodek szereg działań poza wypłacaniem świadczeń funduszu alimentacyjnego.  

Działania te odnoszą się przede wszystkim do prowadzenia postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych, które ma na celu poprawienie egzekucji prowadzonej przez komorników.  

W 2009r. średnio miesięcznie  było  210 osób zarejestrowanych jako dłużników 

alimentacyjnych posiadających miejsce zamieszkania w Kłodzku. 

Przede wszystkim ustalana jest w trybie wywiadu alimentacyjnego, sytuacja życiowa 

dłużników alimentacyjnych oraz ich stan majątkowy. Po ustaleniu, iż przyczyną niełożenia na 

utrzymanie dzieci jest brak zatrudnienia, działając jako organ właściwy dłużnika  

informujemy Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji tego dłużnika alimentacyjnego.  

W sytuacji, kiedy dłużnik uniemożliwia sporządzenie wywiadu, odmawia przyjęcia pracy, 

bądź zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca praca, kierowane są wnioski 

do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz do 

starosty o odebranie prawa jazdy.  



 

W 2009r. w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

sporządziliśmy     64 wywiady alimentacyjne,  w przypadku 43 dłużników przekazaliśmy do 

PUP informacje o potrzebie ich aktywizacji zawodowej, skierowaliśmy  137 wniosków do 

prokuratury oraz  137 wniosków o odebranie prawa jazdy. 

Niestety zdecydowana większość złożonych przez nas zawiadomień o popełnieniu 

przestępstwa zakończyła się odmową wszczęcia dochodzenia, bądź umorzeniem 

postępowania. 

Poza działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, nowe regulacje 

prawne powodują konieczność prowadzenia stałej korespondencji i wymiany informacji 

pomiędzy dłużnikami, komornikami i organami właściwymi. Przesyłanie informacji o stanie 

zadłużenia i wydawanie decyzji po zakończeniu okresu wypłacania świadczeń, a także 

konieczność prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji jeżeli dłużnik  

w ustalonym terminie nie dokona zwrotu należności, dodatkowo podwyższa koszty związane  

z realizacją zadania. 

W 2009r. wydano 219 decyzji określających kwotę podlegającą zwrotowi przez 

dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W okresie od X do  XII 2009r. udało się wyegzekwować od dłużników alimentacyjnych  

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łączną kwotę – 120.792 zł.,  

z czego 41.553 zł. przekazano jako dochód gminy. Ponadto udało się wyegzekwować zwroty  

z tytułu wypłacanych wcześniej zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę – 52.149 zł.   

z czego 26.074 zł. przekazano jako dochód gminy. 

 Koszty obsługi związanej z wypełnianiem zadań ustawowych zarówno w zakresie 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowią 3 % wydatków na 

świadczenia i w okresie od I do XII 2009r., wynosiły – 147.480 zł. 

 

Bezpośrednio przy obsłudze świadczeń pracowało 4 pracowników. Poza osobami 

pracującymi bezpośrednio przy obsłudze świadczeń w pracę zaangażowani są również inni 

pracownicy Ośrodka w sposób pośredni przy realizacji świadczeń, była to obsługa kasowo-

finansowa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku 

 
Ogółem w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na funkcjonowanie Ośrodka 

wydatkowano 1 731.220,21 zł, z czego 1 185.570,21 zł wyniosły wydatki z budżetu Gminy, 

natomiast 545.650,00 zł środki przekazane przez Wojewodę z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych.  

 

Ośrodek posiada strukturę działową, która na dzień 31 grudnia 2009 roku 

przedstawiała się następująco: 

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, któremu podlegają:  

 

- Dział Księgowości, Główna Księgowa i 3 pracowników; 

- Administrator – Kadry – 1 pracownik 

- Sekcja Świadczeń, Kierownik i 4 pracowników; 

- Dział Świadczeń Rodzinnych, Kierownik  i 3 pracowników; 

- Dział Diagnostyczny, Kierownik i 14 pracowników; 

- Informatyk; 

- Radca Prawny; 

- Kierowca; 

- Robotnik gospodarczy; 

- Sprzątaczka  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w celu pełnej realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej, w swoich  działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących wykorzystał 

maksymalnie środki finansowe posiadane przez Gminę. Kierował się zasadą udzielania 

wszechstronnej i kompleksowej pomocy, a w swojej pracy kładł także nacisk na dobrą 

współpracę ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro osób i rodzin oczekujących pomocy. 

Mimo tych trudności z jakimi borykamy się na co dzień staramy się wykonywać nasze 

zadania z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz sprawnie działać na rzecz 

wszystkich beneficjentów zarówno tych, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej 

jak i tych, którzy korzystają ze świadczeń rodzinnych oraz z zaliczki alimentacyjnej. 

Ponadto pracownicy Ośrodka nie pozostawiają bez wsparcia osób nie korzystających  

z systemu pomocy społecznej. Osoby, zgłaszające się do tut. Ośrodka celem poradnictwa 

otrzymywały w pełni zadawalające porady dzięki, którym mogły rozwiązać swoje problemy. 

   



 

 Pracownicy Ośrodka ustawicznie rozwijają metody pracy socjalnej, zarówno metody 

pracy środowiskowej oraz pracy z indywidualnym klientem, podnoszą zdolność adaptacyjną 

oraz umiejętności rozwiązywania codziennych problemów przez beneficjentów pomocy 

społecznej. W celu wdrażania nowych metod pracy oraz zwiększenia jakości usług 

pracownicy Ośrodka nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 

 

 Sukcesem Naszym było przygotowanie i realizacja Projektu „Można mi zaufać”  

w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej na rzecz naszych podopiecznych.  

Projekt w roku 2009 cieszył się wielkim uznaniem wśród beneficjentów pomocy społecznej  

i zrealizował założone cele. 

 

 Systematycznie Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminną Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych zawartą w Uchwale Rady Miejskiej na lata 2006 – 

2010. 

 W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ściśle współpracował  ze 

wszystkimi partnerami lokalnymi w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi tj.:  

 

-         Polski Czerwony Krzyż, ul. Czeska 26, 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. A. Krajowej 1, Klub Seniora, ul. A. Krajowej 

1,  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 2,  

- Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Kościuszki 2, 

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 2, 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Kościuszki 2, 

- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy i spraw alkoholowych, ul. Boh. 

Getta 1, 

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta, 

- Poradnia Uzależnień, ul. Zawiszy Czarnego 2, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Szkolna 8, 

- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Okrzei 8, 

- Związek Sybiraków, ul. Traugutta 1, 

- Związek Kombatantów, ul. Grottgera 8, 

- Związek Inwalidów Wojennych, ul. Traugutta 1, 

- Związek Niewidomych, pl. Jagiełły 1, 

- Związek Emerytów i Rencistów, ul. Grottgera 8, 



 

- Dom Małego Dziecka, ul. Wandy 6, 

- Dom Dziecka w Domaszkowie 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Rajska 2, 

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szpitalna 1, (SP Zakład Opieki Zdrowotnej), 

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku współpracuje z wieloma Ośrodkami 

Pomocy Społecznej na terenie powiatu kłodzkiego, z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki 

Społecznej we Wrocławiu. 

 

W realizację działań z zakresu pomocy społecznej zaangażowanych było 35  

pracowników ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku wypełniał zadania związane z pomocą 

społeczną w siedzibie przy ul. Bohaterów Getta 3, a od dnia 28 października 2009r. w nowej 

siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 2 d. Nowa siedziba Ośrodka otwiera większe możliwości 

wdrażania kompleksowej pomocy dla mieszkańców miasta Kłodzko. Większe pomieszczenia 

pozwalają pracownikom na większy komfort pracy, co przekłada się na lepszą jakość usług  

z zakresu pomocy społecznej. Budynek przeznaczony na siedzibę Ośrodka niesie za sobą, 

także nowe możliwości, które systematycznie zostaną realizowane. 

Za poprawę warunków pracy, możliwość wdrożenie szerszego wachlarzu form pomocy 

społecznej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku składają szczere 

podziękowania Burmistrzowi Miasta Kłodzka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 

wszystkim Radnym Rady Miejskiej. 


