
DFA.3022.4.2019        Przemęt, 14.02.2019r. 
 
 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przemęcie za 2018 rok  oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 

         Na podstawie art.110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508  z późn. zm.) składam sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2018 rok oraz przedstawiam potrzeby  
w zakresie pomocy społecznej.  

 

I. Podstawa prawna. 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie rozpoczął działalność 15 maja 
1990 roku na mocy Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Przemęcie z dnia 
27 kwietnia 1990 roku. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające przede 
wszystkim z: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508  
z późn. zm.),  

 uchwały NR 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2015 r.,  poz. 821 z późn. 
zm.), 

 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r.,  
poz. 2220 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz.U. z 2017 r., poz.2092 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r., poz. 
180), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (  Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1878), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.), 
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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ), 

 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
( Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832  
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r., poz. 755  
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
(Dz. U. z  2016r., poz.1860 z późn. zm.), 

 uchwały Nr 80 Rady Ministrów z  dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu "Dobry start"( M.P. z 2018 r., poz. 514) 

 

II. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi: 

- Kierownik, 
- Dział finansowo-administracyjny, 
- Dział pomocy środowiskowej, 
- Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. 
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie wg stanu na dzień  
31.12.2018r zatrudnionych było 16 pracowników, w tym 1 pracownik przebywał na urlopie 
rodzicielskim oraz 1 na urlopie wychowawczym. 

Tabela 1. Stanowiska pracy i etaty  w GOPS w Przemęcie (stan na 31.12.2018r.) 

L.P. Nazwa działu  i stanowiska 

pracy 

Liczba pracowników Liczba etatów 

1. Kierownik 1 1 

  1 1 

Dział finansowo-administracyjny 

2. Główny Księgowy 1 1 

3. Starszy referent 2 2 
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4. Pomoc administracyjno –
biurowa 

1 1 

  4 4 

Dział pomocy środowiskowej 

5. Specjalista pracy socjalnej 2 2 

6. Starszy specjalista pracy 
socjalnej 

1 1 

7. Pracownik socjalny 1 1 

8. Asystent rodziny 1 0,75 

  5 4,75 

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego 

8. Starszy inspektor 1 1 

9. Podinspektor 1 1 

10. Referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

3 3 

11. Pomoc administarcyjno-
biurowa 

1 1 

  6 6 

 Ogółem 16 15,75 

 

III. Struktura dochodów i wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań. 

1. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2018 r. wykonano w kwocie  
36.298,82 zł, z tytułu: 

1) odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.354,61 zł, 

2) zwrotu zasiłku celowego zwrotnego – 3.000,00  zł, 

3) zwrotu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy  
społecznej– 2.538,56 zł, 

4) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami 
upomnienia – 11.980,92 zł, 

5) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 
i kosztami upomnienia -  12.137,08 zł, 

6) wynagrodzenia za terminowo odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych 
– 197,00 zł, 
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7) zwrotu składek na Fundusz Pracy – 90,65 zł. 

2. Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. wykonano na kwotę  
21.539.363,04  zł, w tym na realizację : 

1) zadań własnych gminy 1.449.073,43 zł, z tego: 

- środki własne 1.287.968,20 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa 161.105,23 zł. 

2) zadań zleconych gminie 20.061.517,16 zł, z tego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa  20.053.800,78 zł, 

- środki własne 7.716,38 zł. 

3) realizacja projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFS „Nowe             

  Horyzonty” 28.772,45 zł  

3. Podział wydatków ze względu na realizowane zadania określone w: 

1)  ustawie o pomocy społecznej – 1.352.901,95 zł,  

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów – 6.038.243,24  zł,  

3) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego – 
262.847,36 zł, 

4) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 
95.210,37 zł, 

5)  ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – 395.544,12 zł, 

6) ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 15.828,41 zł, 

7) ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 8.937,49 zł, 

8) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 712.934,11zł,  
( w 617.199,20 zł  program „Dobry start”) . 

9) ustawie o Karcie Dużej Rodziny – 405,00  zł, 

10)  ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Rządowy Program Rodzina 
500+  -  12.656.510,99 zł,  

IV. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie jest jednostką organizacyjną 
realizującą zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia.   

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje osobom  
i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 

- dla osoby samotnie gospodarującej –701 zł, 

- dla osoby w rodzinie – 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów określonych  w art. 7         
pkt.2-15 lub innych okoliczności  uzasadniających przyznanie pomocy.  
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W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w formie 
świadczeń pieniężnych i w naturze 209 rodzin. W rodzinach tych były 592 osoby, co stanowi 
4,19 % ogółu ludności Gminy Przemęt( 14.144 stan na 31.12.2018 r.). 

Największą  grupę świadczeniobiorców stanowią rodziny z dziećmi – 39,71%  ogółu 
rodzin korzystających z pomocy, jednoosobowe gospodarstwa domowe -32,06%, rodziny 
emerytów i rencistów 19,62%, rodziny niepełne 10,53%. Szczegółowe dane zostały 
przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej 

L.P. Typy rodzin Liczba rodzin Liczba osób 
 w rodzinie 

% w stosunku do 
ogółu objętych 

wsparciem 

1 Rodziny ogółem 209 592 100 

 o liczbie osób    

2 1 67 67 32,06 

3 2 38 76 18,18 

4 3 33 99 15,78 

5 4 34 136 16,27 

6 5 22 110 10,53 

7 6 i więcej 15 104 7,18 

8 w tym rodziny z dziećmi ogółem                                83 

 

362 39,71 

 o liczbie dzieci:    

9 1 26 83 12,44 

10 2 31 130 14,83 

11 3 22 124 10,53 

12 4 3 18 1,44 

13 5 1 7 0,47 

14 6 0 0 0 

15 Rodziny niepełne ogółem 22 83 10,53 

 O liczbie dzieci    

16 1 7 16 3,35 

17 2 11 37 5,26 

18 3 4 17 1,92 

19 4 i więcej 0 0 0 

20 Rodziny emerytów i rencistów 
ogółem 

41 99 19,62 

 O liczbie osób     

21 1 16 16 7,66 

22 2 9 18 4,30 
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23 3 8 24 3,83 

24 4 i więcej 8 41 3,83 

Zasadniczą przyczyną przyznawania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. W większości przypadków 
podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek, które zostały 
szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Powody przyznania pomocy. 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba  osób                   
w rodzinach 

1 Ubóstwo 54 127 

2 Sieroctwo 0 0 

3 Bezdomność 6 6 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 54 239 

5 
w tym: 
wielodzietność 

20 114 

6 Bezrobocie 26 48 

7 Niepełnosprawność 69 175 

8 Długotrwała lub ciężka choroba 69 167 

9 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych                 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego- ogólnie 

7 30 

10 
w tym: 
           rodziny niepełne 

2 5 

11            rodziny wielodzietne 4 22 

12 Przemoc w rodzinie 4 18 

13 Alkoholizm 16 31 

14 Narkomania 1 1 

15 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

3 4 

16 Sytuacja kryzysowa 0 0 

17 Zdarzenie losowe 1 2 

18 
Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 

 
1. Struktura wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 369 decyzji z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 27 decyzji odmownych. 
Na zadania własne gminy została wydatkowana kwota 590.028,17 zł, w tym na; 

1) zasiłki stałe 55.203,56  zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 14 osobom, 
2) zasiłki celowe i w naturze  96.098,03 zł. Zasiłki przyznano 85 rodzinom, 
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3) zasiłki okresowe  20.062,00 zł. Zasiłek przyznano 9 rodzinom, którym wypłacono 
47 świadczeń,  

4) zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 2.500,00 zł. Zasiłek przyznano 
1 rodzinie, 

5) sprawienie pogrzebu 4.300 zł,  
6) usługi opiekuńcze 47.844,44 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były u 6 osób, 
7) posiłki 48.008,64 zł. Z posiłku korzystało 101 dzieci oraz 12 osób dorosłych. 

Zrealizowano 13.589 świadczeń, 
8) schronienie  2.221,00 zł. Pomoc w tej formie przyznano 5 osobom w ilości 211 

świadczeń ( ilość dni pobytu w schronisku), 
9) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – 1.012,44 zł. Pomoc 

przyznano 4 rodzinom, 
10) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 312.778,06 zł. Odpłatność 

ponoszona była za 14 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za osobę 
przebywająca w DPS jaki ponosi gmina to 2.234 zł. W  2018 roku 1  osoba została 
umieszczona w DPS z uwagi na sytuację życiową nie mogła pozostać  
w środowisku. 
 

2. Praca socjalna. 
Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych przez Ośrodek, a wynikających z art. 45 

ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej, 
jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Pod pojęciem pracy socjalnej rozumiemy także poradnictwo w zakresie poszukiwania 
pracy, załatwiania spraw alimentacyjnych, motywowania do podjęcia leczenia z nałogu 
alkoholizmu, uczestniczenia w grupach wsparcia AA.  

Pracownicy socjalni pomagali również klientom w kompletowaniu i składaniu 
dokumentów dla celów ustalenia niepełnosprawności.   

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa w zakresie możliwości 
przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pozyskania sprzętu 
rehabilitacyjnego czy przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie osobom chorym                    
i niepełnosprawnym, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ośrodek nieodpłatnie 
wypożycza łóżka rehabilitacyjne. 

Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest bez względu na posiadany dochód.  
W 2018 roku pomoc w postaci pracy socjalnej uzyskały 192 rodziny, ·w tym 81 rodzin 
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Wolsztynie, Sądem Rejonowym w Wolsztynie, ZUS, KRUS. 
 .  

3. Program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program w zakresie  

dożywiania.  Program realizowany był na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Pomoc w ramach nieodpłatnych  posiłków była przyznawana osobom i rodzinom, jeżeli 
dochód  osoby  samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 
150%  kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy  
społecznej. 
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1) Koszt programu ogółem  66.804,94 zł, z tego: 
 - środki własne  27.106,29 zł,  
 - dotacja celowa z budżetu państwa 39.698,65 zł. 

2) Ogółem z  programu korzystało 138 osób, w tym: 
- z posiłku  88 osób, w tym 79 dzieci. Zrealizowano 9.544 świadczenia  
  na kwotę 33.742,50zł, 
- z zasiłku celowego na zakup żywności 69 osób, którym wypłacono 115   
  świadczeń na kwotę 32.050,00 zł, 
- ze świadczenia rzeczowego 4 osoby na ogólną kwotę 1.012,44 zł 

 
4. Mieszkanie chronione. 

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/04 Rady Gminy 
Przemęt  z dnia 22 listopada 2004 roku prowadzi mieszkanie chronione. Mieszkanie 
chronione jest formą środowiskowej pomocy i przeznaczone jest dla osób, które ze względu 
na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia 
w funkcjonowaniu  w życiu codziennym.  
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się w szczególności: 

- osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym,  
- osobom, rodzinom w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem losowym, 
- ofiarom przemocy  w rodzinie. 

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób z terenu Gminy Przemęt.  
W mieszkaniu chronionym przyjmuje terapeuta z zakresu uzależnień, odbywają się 
spotkania grupy AA oraz  zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej. Ponadto w mieszkaniu 
chronionym przyjmował psycholog, pedagog. logopeda w ramach realizacji projektu „Nowe 
Horyzonty”. 
Na koszty utrzymania mieszkania chronionego w 2018 r. wydatkowano kwotę 30.650,36 zł. 
Wydatki przeznaczono na: 

1) zakup oleju opałowego – 16.280,00 zł, 
2) zakup energii, wody, wywóz nieczystości oraz zakup pozostałych usług  

– 5.114,96 zł, 
3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi –  6.787,22 zł, 
4) bieżące zakupy /środki czystości, bateria do zlewu, nakładki na schody, artykuły 

gospodarstwa domowego/  - 1.717,88 zł, 
5) naprawa kanalizacji– 750,30 zł. 

 
5. Projekt  „Nowe Horyzonty”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach partnerstwa w projekcie 
„NOWE HORYZONTY” realizował zadanie w formie usługi opiekuńczej 
Usługa opiekuńcza była sprawowana nad jedną osobą niesamodzielną, do 120 
godz./miesięcznie w ramach umowy cywilnoprawnej. Zakres usług opiekuńczych 
obejmował pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby 
niesamodzielnej, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opiekę 
higieniczną,  pielęgnację zalecaną przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  
Koszt realizacji zadania 28.772,45 zł 
 

V. Realizacja zadań z zakresu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt został powołany Zespół Interdyscyplinarny do 
spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przemęt. Zespół składa się z 16 
członków. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, 
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Posterunku Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej oraz oświaty.  

W związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się posiedzenia 
Zespołu Interdyscyplinarnego których prace prowadzone były w zależności od zgłaszanych 
potrzeb.  

W 2018 roku odbyło się 14 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkań 
członkowie Zespołu zapoznali się z formularzami „Niebieska Karta”, powoływali  
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z podejrzeniem wystąpienia 
przemocy w rodzinie,  omawiali sytuację rodzin w których wszczęto procedurę „Niebieskie 
Karty” oraz inne bieżące sprawy związane z występującymi problemami  
i zgłaszanymi potrzebami. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany był protokół 
zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, 
opis działań do podjęcia. Protokoły podpisywał: Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego, protokolant i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

W dniu 04.04.2018r. w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się spotkanie 
przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, pracowników 
socjalnych GOPS  w Przemęcie, policjantów z Posterunku Policji w Przemęcie oraz kuratora 
zawodowego z Sądu Rejonowego w Wolsztynie. Tematem spotkania była procedura 
odebrania dziecka. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. 
 

W 2018 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło  
17 formularzy „Niebieska Karta – A”. Wszczęto  procedurę Niebieskie Karty wobec  
11 rodzin. 
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart” przez (rodzina liczona tylko raz):  
 Policja - 8 
 GOPS – 3 
 Oświata – 0 
 GKRPA – 0 
 Ochrona Zdrowia – 0 

Do wszystkich przypadków powołano grupy robocze i ustalono plan działania. Wypełniono 
formularze: Niebieska Karta część C i część D. W każdym z przypadków koordynatorem 
grupy roboczej był pracownik socjalny pracujący w rejonie działania, z którego wpłynęła 
Niebieska Karta. 
Liczba rodzin monitorowanych w 2018 roku – 6 rodzin (formularz „Niebieska Karta – A” 
wpłynął w 2017 roku). 
 
Zespół Interdyscyplinarny 
Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego – 17 rodzin. 
 
Tabela 4. Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Ogółem 62 
w tym kobiety  ogółem 18 

w tym 
niepełnosprawne 

2 

w tym 
starsze 

2 

w tym mężczyźni ogółem 19 
w tym 0 
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niepełnosprawni 
w tym starsi 2 

w tym dzieci ogółem 25 
w tym niepełnosprawne 17 

 
 
Grupy robocze: 
Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych – 17 
Liczba utworzonych grup roboczych – 11 
Liczba posiedzeń grup roboczych– 47 
 
Tabela 5. Liczba osób objętych pomocą grup roboczych: 

Ogółem 62 
w tym kobiety  ogółem 18 

w tym 
niepełnosprawne 

2 

w tym 
starsze 

2 

w tym mężczyźni ogółem 19 
w tym 
niepełnosprawni 

0 

w tym starsi 2 
w tym dzieci ogółem 25 

w tym niepełnosprawne 0 
 
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
 
Tabela 6. Realizowanie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, 
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 
Liczba osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

ogółem 44 
kobiety  15 
mężczyźni 4 
dzieci 25 

Liczba osób objętych 
pomocą w formie 
poradnictwa 

ogółem, w tym: 44 
medycznego 1 
psychologicznego 17 
prawnego 5 
socjalnego 44 
zawodowego i rodzinnego 13 

 
Tabela 7. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom  w trybie art. 12a ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Liczba dzieci, które zostały 
odebrane z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia w 
związku z przemocą w 
rodzinie 

ogółem 1 
chłopcy 1 
dziewczynki 0 
liczba dzieci umieszczonych 
u innej, niezamieszkującej 
wspólnie osoby najbliższej  
w rozumieniu art115 § 11 

0 
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ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r.-Kodeks karny 
liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej 

1 

liczba dzieci umieszczonych 
w placówce opiekuńczo - 
wychowawczej 

0 

 
 
 
Tabela 8. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty. 
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-A” 
przez pracowników socjalnych wszczynających procedurę 

3 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-C” 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy 
robocze 

13 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart-D” 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy 
robocze 

10 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” 17 
Liczba rodzin wobec, których wszczęto procedurę 
„Niebieskie Karty” w okresie sprawozdawczym 

11 

Liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie 
Karty” w przypadku: 

ustania przemocy w rodzinie  
i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie 
oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy 

13 

rozstrzygnięcia o braku 
zasadności podejmowania 
działań  

0 

 
Działania profilaktyczne. 
Zrealizowano następujące działania: 
1. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenie odbyło 

się w dniu 23 listopada 2018 roku w Przemęcie. Celem szkolenia było doskonalenie 
praktycznych umiejętności pracy z osobami doświadczającymi przemocy  i osobami 
stosującymi przemoc przydatnych w pracy członka Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy 
roboczej. Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia: najczęściej popełniane 
błędy w funkcjonowaniu ZI, kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy, dialog motywujący  
z osobą  doświadczającą przemocy. Szkolenie prowadził pedagog resocjalizacji, trener, 
szkoleniowiec i profilaktyk z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska 
z Myślenic. Czas trwania szkolenia 6 x 45 min. 
W szkoleniu wzięło udział 14 osób ( 11 członków Zespołu i 3 członków grupy roboczej). 

2. Warsztaty profilaktyczne w 7 szkołach na terenie Gminy Przemęt. 
Działania profilaktyczne w szkołach zostały zorganizowane w okresie od 07.11.2018r.  

do 21.11.2018r. W dniu 05.11.2018r. z dyrektorami szkół zawarto  porozumienie  
w sprawie współpracy w realizacji działań profilaktycznych w szkołach w zakresie 
przeciwdziałania przemocy.  
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Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski, 
Oddział w Rzeszowie. Warsztaty prowadził psycholog z Instytutu Rozwoju i Edukacji 
PROGRES. 

W warsztatach profilaktycznych udział wzięło 356 uczniów.  

Tabela 9. Warsztaty profilaktyczne w szkołach. 

Nazwa szkoły Klasa i ilość uczniów biorących udział  
w warsztatach 

Ogółem 
uczniów 

Zespół Szkół w Przemęcie kl. IIIa gimnazjum – 22 uczniów 
kl. IIIb gimnazjum – 18 uczniów 
kl. Va szk. podstawowa – 23 uczniów 
kl. VB szk. podstawowa – 21 uczniów 

84 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Radomierzu 

kl.V i VI szk. podstawowa -13 uczniów 
kl.VII i VIII szk. podstawowa – 16 uczniów 

29 

Zespół Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole Samorządowe  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Kaszczorze 

kl. 2b szkoła podstawowa – 15 uczniów 
kl. 8 szkoła podstawowa – 16 uczniów 

31 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Kluczewie 

kl. VII i VIII szkoła podstawowa –  
33 uczniów 

33 

Szkoła Podstawowa im. Edwarda 
Tomińskiego w Buczu 

kl. 1b szkoła podstawowa – 8 uczniów 
kl. 5a szkoła podstawowa – 21 uczniów 
kl. 5b szkoła podstawowa – 19 uczniów 

48 

Zespół Szkolno – Przedszkolny   
w Starkowie 

kl.VI i VII szkoła podstawowa –  
28 uczniów 

28 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
w Mochach 

kl. I – III szkoła podstawowa – 103 uczniów 103 

Ogółem:  356 

 
Działalność informacyjna 

Na stronie internetowej Ośrodka znajduje się informator pod nazwą „Przemoc  
w rodzinie – kto może pomóc”. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy 
socjalni.  
 Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 8.937,49 zł , z tego 8.280,00 zł 
na warsztaty profilaktyczne oraz szkolenie członków zespołu Interdyscyplinarnego i grup 
roboczych. 

 
VI. Realizacja zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki 
nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania 
i wypłacania. Jest to zadanie zlecone gminie. 
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy świadczeniami rodzinnymi są: 
-  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz       
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   świadczenie pielęgnacyjne,  
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
- świadczenie rodzicielskie. 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. lub 764 zł w przypadku, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  
Zasiłek rodziny przysługuje na dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki 
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli 
kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 

W 2018 roku przyjęto 1539 wniosków na świadczenia rodzinne oraz wydano 2159 
decyzji. Ogółem wypłacono 32.107 świadczeń na łączną kwotę 5.864.257,77 zł, w tym: 

1) zasiłki rodzinne  2.197.985,64 zł, 
2) dodatek z tyt. urodzenia dziecka 80.488,21 zł, 
3) dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 299.061,71 zł, 
4) dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 80.602,81 zł, 
5) dodatek z tyt. wielodzietności 217.646,01 zł, 
6) dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 106.032,34 zł, 
7) dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 102.885,27 zł, 
8) dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

131.136,82 zł, 
9) zasiłek pielęgnacyjny 852.730,78 zł, 
10) świadczenie pielęgnacyjne 1.255.755,80 zł, 
11) specjalny zasiłek opiekuńczy 112.211,68 zł, 
12) zasiłek dla opiekuna 19.320,00 zł, 
13) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 157.000,00 zł. 
14) świadczenie rodzicielskie 251.400,70 zł 

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia 
rodzicielskiego wydano 173.985,47 zł. 
 
VII. Realizacja zadań ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Jest to zadanie zlecone gminie. 
Zgodnie z art. 9 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego 
przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, 
gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo                          
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. 
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725 zł. 
 
1. W 2018 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 51 osób. Ogółem 

wypłacono 647 świadczeń  na kwotę 247.700,00 zł. Na koszty obsługi związane  
z realizacją świadczeń alimentacyjnych oraz na podejmowanie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych wydatkowano kwotę 15.147,36 zł. 

 
2. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Zgodnie z ww. ustawą podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych należy 
do organu właściwego dłużnika tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
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względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika 
przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej  
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby 
uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku, gdy dłużnik 
alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, 
organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny oraz 
informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 
lub odmówił złożenia stosownych wyjaśnień, a także nie wykazuje chęci do współpracy przy 
rozwiązywaniu swojej sytuacji wszczyna się postępowanie dotyczące dłużnika 
alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ 
właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego oraz składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 
209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny. 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych przekazuje 
się do biura informacji gospodarczych informację o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż  
6 miesięcy.  
W 2018 roku  zostały podjęte następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

1. złożono 32 wnioski o przyłączenie do egzekucji komorniczej,  
2. przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych oraz 3 osoby zobowiązano do 
zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Wolsztynie, 

3. skierowano 7 wniosków do PUP w Wolsztynie o aktywizację zawodową dłużnika 
alimentacyjnego, 

4. występowano 2 razy  z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dłużnika 
alimentacyjnego do komornika,  

5. w 6 przypadkach wystąpiono do Prokuratury o ściganie za przestępstwo, 
6. złożono 36 zawiadomień do policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
niealimentacji, 

7. skierowano 4 wnioski do Starosty Wolsztyńskiego  o zatrzymanie prawa jazdy,  
8. wysłano 23 wniosków  do organu właściwego dłużnika o  podjęcie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. 
Na koniec 2018 roku w ewidencji  Krajowego Rejestru Dłużników wpisanych było 83 

dłużników alimentacyjnych. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych, co 14 dni jest 
aktualizowane w  5 biurach tj. Biuro Informacji Gospodarczej IfoMonitor S.A., Krajowe 
Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowa 
Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.   

Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018r. wynosi 2.993.287,98 zł  
(w tym odsetki 667.164,71 zł), z tgo do budżetu gminy 952.722,09 zł  W 2018 roku 
wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych  świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie  124.019,45 zł, z tego, do 
budżetu gminy 27.524,81 zł. 
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VIII. Realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+. 
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa 

warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania 
 i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 
jego potrzeb. Prawo do świadczenia przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub 
faktycznym dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pierwsze dziecko 
świadczenie przysługuje, jeżeli  dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty 800 zł lub 
1.200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.  

Na świadczenie wychowawcze w 2018 roku zostało złożonych 1512 wniosków, 
wydano 1583 decyzje. Ogółem wypłacono 25021 świadczeń na kwotę 12.484.458,34 zł.  
Uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu było 1207 rodzin, w tym na 
pierwsze dziecko 844 rodziny. Na koszty obsługi Programu wydano 172.052,56 zł. Ogólny 
koszt Programu to 12.656.510,99 zł. 
 
IX. Realizacja rządowego programu  „Dobry start”. 

Uchwałą Nr 80 Rady  Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy 
program „Dobry start” na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) w celu wsparcia 
rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 
 Na świadczenie dobry start złożono 1326 wniosków,  w tym za pomocą systemu 
teleinformatycznego 330. Na świadczenia dobry start wydatkowano 597.300,00 zł.   
Świadczenie dobry start wypłacono na 1991 dzieci (i osób uczących się ) w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:  w szkole podstawowej 1331, w szkole 
ponadpodstawowej 113 oraz w dotychczasowym gimnazjum lub szkole ponadgimanazjalnej 
541. Na koszty obsługi programu wydatkowano 19.899,20 zł, z tego 16.346,62 zł  
na dodatki specjalne dla osób realizujących zadania związane z programem oraz 3.552 ,58 zł 
na koszty zakupu licencji oprogramowania, druki, szkolenie, materiały biurowe. 
 
X. Realizacja zadań ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 63 osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne, 19 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna. Składki zostały opłacone na kwotę  395.544,12 zł, z tego 
120.578,17 zł na zaległe składki emerytalno rentowe za 7 osób, które zostały wyrejestrowane 
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz odsetki 20.087,00 zł  

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne zrealizowano w kwocie 95.210,37 zł, z tego 
44.467,17 zł na zaległe składki zdrowotne za 8 osób, które zostały wyrejestrowane z Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz odsetki w kwocie 7.463,00 zł. Składki 
zdrowotne opłacane były za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  
9 osób pobierających zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 11 osób 
pobierających zasiłek stały. Wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2 decyzje odmawiające uznania prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej.  
 
XI. Realizacja zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z co 
najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
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rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dokładny wykaz zniżek znajduje się 
na stronie internetowej  www.rodzina.gov.pl.   

W 2018 roku 37 rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny (KDR). Ogólnie wydano 146  
KDR, z tego dla rodziców 54 dla dzieci 92. Na koszty związane z obsługą Programu 
wydatkowano kwotę  405 zł.    
 
XII. Realizacja zadań ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do 
których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, jeżeli średni miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 
domowego 175% kwoty najniższej emerytury (tj. 1.802, 15 zł) i kwoty 125% najniższej 
emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. (tj. 1.287,25 zł). 

W 2018 roku z tej formy pomocy korzystało 8 rodzin. Wydano 13 decyzji na 
podstawie, których wypłacono dodatki mieszkaniowe na  kwotę 15.828,41 zł. 

„Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Jest to zadanie zlecone gminie.  

W 2018 roku żadna z osób uprawnionych nie zwróciła się z wnioskiem o dodatek 
energetyczny.  
 
XIII. Realizacja zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały  
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu rodziny mają prawo do wsparcia 
między innymi w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł jak również do 
wsparcia asystenta rodziny. 

W 2018 roku Ośrodek nie udzielał takiego wsparcia z uwagi na brak potrzeb w tym 
zakresie.  
 
XIV. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

1. Stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,             
w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób. 

2. Utworzenie na terenie gminy Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych. 
3. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. 
4. W związku z coraz większą potrzebą zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania zatrudnienie na etat 2 opiekunów osób starszych lub  
niepełnosprawnych.  
  

           Kierownik                                                 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             

        Barbara Ścigała 
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