Protokół Nr 0002.VII.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o
godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Stwierdziła, że w sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i
podejmować uchwały.
Radny nieobecny na sesji to: Władysław Grocki.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Z-cą
Burmistrza Andrzejem Ostrowskim, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożenę Durmaj, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, pozostałych gości obecnych na sesji.
W sesji uczestniczyła grupa mieszkańców , właścicieli domków jednorodzinnych przy ul.
Lubelskiej.
Rada głosami : za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęła Protokół Nr
0002.VI.2015 z sesji Rady Miejskiej odbytej 26 marca 2015 r.
AD. 1 – ŚLUBOWANIE RADNEGO.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała, że w wyniku ponownych
wyborów do Rady Miejskiej , które odbyły się w okręgu nr 3 w dniu 19 kwietnia br. –
radnym Rady Miejskiej w Złotoryi wybrany został Waldemar Wilczyński.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Irena Szczypel odczytała i wręczyła
Waldemarowi Wilczyńskiemu zaświadczenie o wyborze.
Następnie radni powstali a Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara odczytywała tekst
ślubowania, który powtarzał Waldemar Wilczyński dodając na końcu : „ ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara pogratulowała radnemu Waldemarowi
Wilczyńskiemu wyboru i powitała go w gronie radnych Rady Miejskiej w Złotoryi – stan
radnych obecnych na sesji – 14.
Następnie odczytany został przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Franciszka
Słabego list gratulacyjny z okazji przyznania nagrody „Diamentu Forbesa” dla firmy Faist
Chemtec Spółka z o.o. w Złotoryi , którą reprezentował na sesji Dyrektor Zbigniew
Puzanow.
Wręczenia listu gratulacyjnego oraz wiązanki kwiatów dokonali: Przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Miara i Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski.
Dyrektor Zbigniew Puzanow podziękował za wyróżnienie. Zakład powstał w 2006 roku i
uważam – powiedział – że decyzja o budowie zakładu była słuszna. Obecnie zakład jest
rozbudowywany, powstają 2 nowe linie, które chcemy uruchomić w sierpniu br., zatrudnimy
nowych pracowników. Wszystkie te działania byłyby niemożliwe bez współpracy z
samorządami, cały czas czujemy wsparcie władz samorządowych. Działania te pozwalają na
rozwój firmy. Dziękuję, że zakład został zauważony.
Rada w głosowaniu: za - 14
przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęła
zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Ślubowanie radnego.
2. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
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3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka społeczna w mieście.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015,
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych,
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych na terenie miasta Złotoryja,
- w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
Ad. 2 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY
SESJAMI.
Informację złożył Zastępca Burmistrza Andrzej Ostrowski.
Wydział Gospodarki Odpadami
1. Podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na usuwanie
dzikich wysypisk śmieci;
2. Przekazano egzekucję administracyjną dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi
do Urzędu Skarbowego w Złotoryi
3. Trwa weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod
względem liczby osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości;
4. Udział w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi
„Segregujesz świat ratujesz”
5. Przygotowano sprawozdania za rok 2014 z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi
6. Przygotowano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 Gospodarka
mieszkaniowa i komunalna
Wydział Mienia
1. Rozpoczęto remonty cząstkowe dróg.
2. Wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu:
- Podwale- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T
- ul.Leszczyńska-zakaz zatrzymywania się
- w ul.Piłsudskiego i Rynek poprzez umieszczenie pod znakiem B-1 tabliczki- nie dotyczy
pojazdów zaopatrzenia na czas dostawy towaru w godz. 5-18,
- ul.Górna- pod znakiem B-36 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy zaopatrzenia do 15 min,
- ul. Dworcowa- pod znakiem B-18 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy pojazdów służb
komunalnych,
- ul.B.G.Warszawskiego poprzez usunięcie oznakowania poz. –powierzchnia wyłączona z
ruchu i oznakowanieB-36 wraz z tabliczka informacyją- obowiązuje od poniedziałku do
piątku w godz.od 6:00 do 10:00,
- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T w ul.B.G.Warszawskiego i
M.Konopnickiej(nie dotyczy samochodów zaopatrzenia do 12T w godz. Od 10:00 do 18:00
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- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T ul.Kolejowa (nie dotyczy autobusów),
Pl.LotnikówPolskich, Al.Miła, ul.Sikorskiego
3. Od 1 kwietnia zlecono RPK Sp. z o.o. w Złotoryi konserwację oświetlenia ulicznego
(miasto zaoszczędzi z tego tytułu około 10 tys. zł miesięcznie);
4. Dokonano nasadzeń drzew (Rynek - przy Fontannie Górników, al.Miła, Stroma) oraz
nasadzeń kwiatów(Pl.Orląt Lwowskich, Rynek);
5. W trakcie realizacji jest siłownia plenerowa przy ul. Broniewskiego (zamontowano
fundamenty pod elementy, rozpoczęto utwardzanie miejsc pod elementy);
6. Naprawiono nawierzchnię podwórka przy ul. Wojska Polskiego oraz nawierzchnię drogi
ul. Sosnowej i Polnej;
7. Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Sosabowskiego;
8. Trwa wymiana chodnika przy pl. Zacisze;
9. Przydzielono z listy lokali do remontu dwa lokale: z ul. Legnickiej 4 i Basztowej 32, jeden
lokal do zasiedlenia dla podopiecznej z domu dziecka – przy ul. Chopina 11 oraz lokal przy
ul. Chopina 11;
10. Złożono 7 pozwów o ściągnięcie należności w związku z zaległościami w zapłacie
czynszu;
11. Złożono 4 pozwy o eksmisję z mieszkania;
12. Zlecono częściową naprawę dachu na budynkach przy ul. Piastowej 6 i 7;
13. Zlecono docieplenie stropu oraz montaż domofonu w budynku przy ul. Basztowej nr 15;
14. Zamówiono 8 elementów zabawowych do uzupełnienia na istniejących placach zabaw
przy ul. Łąkowej, Broniewskiego, Słowackiego 1;
15. Zamontowano parkomat i od 13 .04. uruchomiono strefę płatnego parkowania przed
budynkiem nr 8 przy ul. Szkolnej;
16. Oznakowano tablicami z nazwami ulic osiedle Bohaterów Monte Cassino oraz ul.
Sosabowskiego.
17. Wymieniono częściowo nawierzchnię drewnianą na mostku przy ul.Rzecznej.
Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Podpisano umowę z RPK Sp. z o. o na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”;
2. Podpisano Porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące „Budowy chodnika w
pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 – ul. Chojnowska w miejscowości Złotoryja”;
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na ”Przebudowę ul. Słowackiego w Złotoryi”
(najtańsza oferta - 732 219,58 zł);
4. Wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy skrzyżowania ul.
Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”;
5. Podpisano umowę na „Budowę oświetlenia drogowego ul. Malinowej w Złotoryi”.
6. Złożono wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o
przyznanie pomocy finansowej na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy
ul. Lubelskiej w Złotoryi” (kwota pożyczki: 209 100 zł, kwota dotacji: 46 900 zł);
7. Na ukończeniu są roboty budowlane dot. „Wykonania trwałego zabezpieczenia skarpy oraz
odtworzeniu ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”;
8. Sprzedano w trybie bezprzetargowym: 3 lokale mieszkalne i 1 garaż.
9. Sprzedano w trybie przetargu lokal mieszkalny przy ul. Rynek 41/1.
10. Ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej przy ul. Staszica 1 w Złotoryi;
11. Sporządzono wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
nieograniczonego przetargu ustnego – ul. Krzywoustego 17;
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12. Wydano Zarządzenia Burmistrza dot. 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
13. Wydano 31 umów dzierżawy gruntów
14. Przygotowano wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (31.05.2015r.)
Wydział Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano i złożono do Gminy Jawor (Partner Wiodący) Sprawozdania w zakresie
obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu realizowanego w
partnerstwie z Gminą Jawor jako partnerem wiodącym do projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013.
2. Na podstawie sprawozdań od partnerów projektu: Powiatu Złotoryjskiego, Powiatu
Jaworskiego, Gminy Jawor, Gminy Świerzawa, oraz danych dotyczących Partnera wiodącego
projektu - Gminy Miejskiej Złotoryja, przygotowano i złożono w UMWD Sprawozdanie w
zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu w ramach
projektu pn.„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i
Pogórza Kaczawskiego" w ramach RPO WD na lata 2007-2013;
3. Na podstawie zatwierdzonych przez kontrolera wydatków Partnera Projektu – Miasta
Pulsnitz, przygotowano i złożono do WST w Dreźnie Wniosek o płatność nr 7 oraz płatność
nr 8 wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji
społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013, który obejmował wydatki
niemieckiego partnera projektu – Miasta Pulsnitz;
4. Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, na którym weryfikowano zgłoszone projekty
przez wszystkie gminy z Aglomeracji, oraz opracowano i wysłano dane statystyczne
dotyczące gminy na potrzeby ZIT AJ;
5. Przygotowano SIWZ dla przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 tys. euro do
ZOKiR-u w ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi współfinansowanego z
Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz pomoc w przygotowaniu
przetargu;
6. Przygotowano i ogłoszono w BIP Urzędu Miejskiego Złotoryja zapytanie ofertowe w
ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro na serwis boisk przy ul.
Lubelskiej powstałego w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref SportowoRekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków MF EOG,
które unieważniono z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Ponownie ogłoszone zaproszenie
do składania ofert zostało unieważnione z powodu wycofania jedynej złożonej oferty przez
oferenta;
7. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych zlecono realizację zamówienia dotyczącego
wykonania kompleksowej renowacji siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w Złotoryi przy ul.
Lubelskiej powstałej w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref SportowoRekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8. Do potencjalnych wykonawców wysłano zaproszenie do składania ofert na przegląd
okresowy oraz wykonanie i dostarczenie orzeczeń technicznych dopuszczających do
eksploatacji w danym roku kalendarzowym (sezonie eksploatacyjnym) 3 szt. urządzeń
rozrywkowych znajdujących się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola
Miejskiego nr 2, oraz Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.
9. Przygotowano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego przy
ul. Staromiejskiej zrealizowanego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja (przebudowa)
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targowiska miejskiego w Złotoryi ,,Mój Rynek” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013;
10.Zlecono wykonanie przeglądu gwarancyjnego dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji wykonanego w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i
Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT
Polska – Saksonia 2007-2013;
11. Opracowano program użytkowania stadionu w zakresie lekkiej atletyki we współpracy z
nauczycielami WF;
12. W związku z naborem wniosków do Programu ,,Działaj lokalnie” ogłoszonym przez
Stowarzyszenie Kaczawskie zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz
grup nieformalnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dotacje w odpowiedzi na
ogłoszenie konkursowe;
13. Miasto Złotoryja włączyło się do Regionalnej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości;
14. Przygotowano List Intencyjny dla inwestora – obejmujący min. zasady udzielania ulg w
podatku od nieruchomości.
Wydział Spraw Społecznych
1. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sport i rekreacja
dzieci i młodzieży;
2. Przygotowywano dokumentację w związku z organizacją imprezy masowej „Dni Złotoryi
2015”;
3. Opracowano regulamin konkursu na najlepszą prezentację grupy podczas korowodu na Dni
Złotoryi;
4. Przygotowano uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
5. Współorganizowano Bieg Sprinterski na Orientację;
6. Współorganizowano I Złotoryjskie Spotkanie Diabetologiczne;
7. Współorganizowano X Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
Wydział Obsługi Urzędu
1. Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono nową centralę telefoniczną w Urzędzie Miejskim,
2. Przystąpiono do grupy zakupowej mającej na celu wyłonienie w drodze postępowania
przetargowego sprzedawcy energii elektrycznej na 2016 r. – Urząd i jednostki podległe,
3. Podpisano umowę z nowym operatorem telefonii stacjonarnej,
4. Przygotowano posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej,
6. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń
Burmistrza jak również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
7. Podpisano porozumienie w Komendą Powiatową Policji w Złotoryi na dofinansowanie
zakupu dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
Wydział Budżetu i Finansów
1. Nastąpiła regulacja płac w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych;
2. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia roczne ponad trzystu
Wspólnot Mieszkaniowych.
Dział Informatyki
1. W BIP zamieszczono zapytanie o cenę na system do Rejestracji czasu pracy i wyłoniono
najtańszą ofertę
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W dniach 21.04 oraz 28.04.2015 braliśmy udział w ogólnopolskim TEŚCIE Wyborczym dla
wyborów Prezydenckich - 10 maja 2015 r. Testy przeszły pozytywnie, nie wykazały
nieprawidłowości.
Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady
Miejskiej.
Nadzór nad systemem rejestrów państwowych „Źródło” do obsługi USC i Wydziału Spraw
Obywatelskich.
W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano aktualizacji oprogramowania do migracji aktów z
lokalnej bazy do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”.
Wysłano pisma do wspólnot mieszkaniowych Reymonta 3a,b,c oraz Solna 13 w sprawie
wyrażenia zgody na montaż kamer monitoringu.
Dział Oświaty
1. Uczniowie klas 3 Gimnazjum w Złotoryi uczestniczyli w drzwiach otwartych
organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych w
Złotoryi;
2. 1.04. br. odbył się sprawdzian klas 6 szkół podstawowych;
3. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na dotację na pomoc materialną o
charakterze socjalnym, tj. stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży;
4. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały złożone wnioski o dofinansowanie
doposażenia w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół
podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz stołówek w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
5. Odbyły się konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie arkuszy
organizacji na rok szkolny 2015/2016;
6. Zakończono rekrutację do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016.
7. Ogłoszony został konkurs ofert na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – termin składania
ofert mija 6 maja br.
8. W dniach 21,22,23. 04.br. obył się egzamin gimnazjalnych klas 3;
9. W dniu 24.04.br odbyło się zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych w Zespole
Szkół ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, w trakcie zakończenia
wręczono wyróżnienie Burmistrza Miasta Złotoryja dla absolwentów w szczególny sposób
reprezentujących na arenie ogólnopolskiej nasze miasto;
10. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny
2014/2015;
11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015;
W ramach projektu współpracy międzyszkolnej pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi ze Szkołą
Podstawową nr 1 i Nr 3 w Złotoryi zorganizowano wspólne obchody z okazji Dnia Ziemi.
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Eliminacje 60. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego;
Powitanie wiosny z przedszkolakami;
Opracowanie informacji i ogłoszenie „Giełdy Minerałów i Rękodzieła na Dni Złotoryi;
Zakończenie i podsumowanie wystawy Rękodzieła w Muzeum Złota;
Opracowanie i druk plakatów i zaproszeń na Turniej Brydżowy;
Przygotowanie techniczne i merytoryczne Majówki Złotoryjskiej 2015;
Opracowanie i wydruk informatorów o Muzeum Złota i zabytkach Złotoryi;
Współorganizowano Festiwal Art. Dance;
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Pomagano w organizacji X Konkurs Sygnalistów Myśliwskich;
Zapewniono obsługę pożegnania maturzystów ZSZ w Złotoryi;
Udostępniono salę ZOKiR na dwa spotkania ewangelizacyjne;
Odbyły się spektakle Narodowego Teatru Edukacji;
Udzielono pomocy w organizacji zebrania sprawozdawczego Zarządów Ogrodów
Działkowych;
Odnowiono pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej oraz część pokojów gościnnych
w budynku przy basenie złotoryjskim;
Odbyło się sprzątanie kanału dopływowego, niecki zalewu i osadnika;
Awaryjnie naprawiono mostek przy śluzie w Jerzmanicach Zdrój;
Wymiano przepust ścieków z Pałacyku nad zalewem;
Wykonano obudowę do płuczni złota przy muzeum;
Wykonano i zamontowano kratę zabezpieczającą przy śluzie wodnej w Jerzmanicach Zdroju;
Otwarto oferty przetargowe w związku z cyfryzacją kina Aurum.
Miejska Biblioteka Publiczna
Zorganizowano Noc z Andersenem – imprezę integracyjną o zasięgu międzynarodowym pt.
„Egipt. Przygody w Delcie Nilu” połączoną z noclegiem w bibliotece.
Odbyła się III edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz
Klubu Herbertowskich Szkół „Czytam w podróży...Herberta
Zorganizowano cykl spotkań literacko – plastycznych dla dzieci i rodziców pt. „Popołudnia z
baśnią”.
Wycieczka do Biblioteki uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi w celu
zwiedzenia wystawy fotografii Lidii Radziszewskiej „Egzotyczna fauna w obiektywie
nastolatki”
Odbyła się lekcja biblioteczna „Dzień Ziemi- jak dbać o naszą planetę”
Zorganizowano akcję „Wielkie Księgobranie – Bookcrossing w Złotoryi”;
Odbył się spektakl teatralny pt. „Żaba na tropie EKO-psotnika” w wykonaniu Teatru Edukacji
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa;
Rozstrzygnięto konkurs proekologiczny na filmik reklamowy promujący selektywną zbiórkę
odpadów pt. „Segregujesz świat ratujesz”
W cyklu spotkań pt. „Cała Polska Czyta Dzieciom- przygody Pszczółki Mai” odbyło się
spotkanie z pszczelarzem.
Hala Sportowa „Tęcza”
SPR Górnik Złotoryja skończył rozgrywki ligowe w piłce ręcznej;
Wraz ze Starostwem Powiatowym i Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowano
Dolnośląski Finał Gimnazjady w piłce siatkowej;
Wraz z Fundacją Trood zorganizowano warsztaty taneczne;
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz SPR Górnik Złotoryja zorganizowali Meta Handball Cup w
piłce ręcznej.
Straż Miejska
1. Zrealizowano wywiady zlecone przez Wydział Spraw Obywatelskich w związku z
prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie z pobytu stałego oraz wywiad zlecony
przez Urząd Miejski w sprawie zmiany najmu lokalu po śmierci głównego najemcy;
2. W związku z odbywającymi się na terenie Miasta imprezami i uroczystościami
zabezpieczono samodzielnie i wspólnie z Policją następujące wydarzenia:
- NOC ANDERSENA - impreza dla dzieci organizowana przez Bibliotekę Miejską.
- PROCESJE RELIGIJNE 03 i 04 kwietnia 2015 r. przechodzące ulicami Miasta
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- MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W BIEGU NA ORIENTACJĘ.
- WYBORY SAMORZĄDOWE
- ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ - oprawa uroczystości.
3. Odwieziono do schroniska w Legnicy 2 bezdomne psy;
4. Asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego w związku z interwencją dotyczącą
spraw lokalowych przy ul. Łąkowej oraz komornikowi podczas eksmisji przy ul.
Basztowej.
5. Prowadzono codzienne kontrole komisji poborowych;
6. W ramach miejscowych zagrożeń zabezpieczono:
- zapadnięty chodnik przy ul. Wojska Polskiego,
- zapadniętą jezdnię przy 11 listopada,
- uszkodzoną skrzynkę energetyczną przy ul. Franciszkańskiej,
- wisząca nad chodnikiem antenę satelitarną przy ul. Krzywoustego.
7. Usunięto 3 wraki pojazdów;
8. Objęto stałym nadzorem podczas patroli tereny na których sygnalizowano
występowanie zdarzeń społecznie uciążliwych.
- ul. Hoża 9 - mostek
- ul. Joanitów
- zaplecze ECO pl. Reymonta
- pl. Reymonta 8 od strony przystanku autobusowego;
9. Trwają działania prewencyjne w stosunku do osób utrzymujących psy polegające na
przypomnieniu podstawowych obowiązków właścicieli psów.
10. Uczestniczono w szkoleniu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi,
gdzie przedstawiono program przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Złotoryi i
wypracowano sposoby postępowania służb podczas interwencji z udziałem zwierząt;
14. Podczas kontroli opłat za postój w strefie płatnego parkowania wystawiono 29
wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej w sumie od początku roku wystawiono 119
wezwań.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Została zakupiona śmieciarka SCANIA,
2. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej przy ul. Lubelskiej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do
budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy kompleksie boisk przy ul. Lubelskiej w
Złotoryi.
3. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie
miasta Złotoryja”. Dokonano przejęcia sieci oświetlenia ulicznego na terenie Złotoryi.
Wszczęto procedurę o udzielenia zamówienia publicznego na zakup podnośnika koszowego
na podwoziu samochodu do 3,5 tony.
4. Odbyło się spotkanie na oczyszczalni miejskiej w Złotoryi z przedstawicielami Biura
Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu – wykonawcami dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni
ścieków w Złotoryi”. Omówiono stopień zaawansowania prac projektowych związanych z
modernizacją oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
5. Udzielono pomocy technicznej w organizacji – Ulicznego Biegu na Orientację.
Pozostałe prace i wydarzenia
1. W „Domu Spotkań” pomogliśmy w organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw w
Takwon-do;
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2. Sekretarz Miasta wziął udział w XXIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków
Stowarzyszenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej;
3. Odbyło się pożegnanie, odchodzącej na emeryturę pani Głównej Księgowej Urzędu
Miejskiego – Stanisławy Śnieszko;
4. Burmistrz wziął udział w uroczystościach poświęconych pamięci Zbrodni Katyńskiej oraz
masowych deportacji na Sybir;
5. Odbyło się spotkanie z prezesem Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, podczas którego
wskazano prezesowi trzy możliwe lokalizacje inwestycji, które mogłoby poprowadzić TBS;
6. Burmistrz wziął udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów
Aglomeracji Jeleniogórskiej, który odbył się w Złotnikach Lubańskich;
7. Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez
księdza dziekana oraz Starostę Złotoryjskiego w Złotym Lesie;
8. Burmistrz wziął udział w Radzie Nadzorczej RPK Sp. z o.o. oraz w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LSSE;
9. Burmistrz uczestniczył w XVII Regionalnej Konferencji w Męcince: Aktywizacja
przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo - kulturowego na przykładzie
Parku Krajobrazowego "Chełmy";
10. W Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Platynowego Medalu Jana
Kilińskiego oraz Złotego Medalu Jana Kilińskiego zasłużonym działaczom Cechu Rzemiosł
Różnych w Złotoryi;
Zastępca Burmistrza wziął udział w konferencji Likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, która odbyła się na Zamku.
O godz. 13.55 na sesję przybył radny Władysław Grocki – stan Rady 15 radnych.
AD. 3 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:
1/ W związku z obchodami Majówki poprosił o włączenie wody w fontannach miejskich.
Czynne fontanny to miły akcent w mieście zwłaszcza, że spodziewamy się gości.
2/ Prośba do władz miejskich aby zwróciły się do Starostwa Powiatowego o informację na
temat dalszych losów szpitala i w najbliższym czasie przekazać ją radnym.
3/ Między ul. Żeromskiego a wejściem na targowisko jest przejście , które jest często bardzo
brudne. Proszę o zwrócenie na to uwagi służbom porządkowym.
Radny Adam Bartnicki podziękował za szybkie oznakowanie ul. Monte Cassino.
Dało się zauważyć, że to osiedle było od lat zaniedbane. Nie mamy natomiast informacji o
remoncie tej ulicy.
Następnie zapytał, czy będzie robione przejście dla pieszych na ul. Karola Miarki. Podobno
opinie w tej sprawie wydała policja i Zarząd Dróg.
Radny Józef Banaszek podziękował za nawiezienie szutru na ul. Jerzmanicką, co
zlikwidowało dziury w drodze. Kilkakrotnie mówiłem – przypomniał, że do strumyka na ul.
Cichej wpuszczane są nieczystości. To się potwierdziło. Trzeba temu przeciwdziałać.
AD. 4 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. OPIEKA SPOŁECZNA W
MIEŚCIE.
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Durmaj wymieniła zadania jakie
realizowane są w MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz zadania
wykonywane z upoważnienia Burmistrza. Wszystkie te zadania zostały szczegółowo
omówione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Wobec braku głosów w dyskusji na temat złożonego sprawozdania, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Miara podziękowała za złożenie wyczerpującego wszystkie aspekty pracy
MOPS-u sprawozdania i ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.15 do godz. 14.25.
Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do realizacji pkt 5 porządku obrad.
AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk.
Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
omówiła Głowna księgowa Halina Ulanowska. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień głosami:
za - 6 przeciw - 3 wstrzymało się - 3 skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Następnie głos zabrał radny Józef Banaszek, który wystąpił z wnioskiem o wycofanie tego
projektu uchwały z porządku obrad. Wniosek swój uzasadnił tym, że w projekcie uchwały
ujęte zostały środki na wykonanie projektu budowy drogi – łącznika ul. W. Polskiego z ul.
Krzywoustego tj. ul. Lubelskiej. Stwarza się takie miejsce gdzie może dochodzić do
wypadków. Będzie to duże niebezpieczeństwo dla dzieci ćwiczących na boisku przy ul.
Lubelskiej. Ujęcie tych środków jest próbą wymuszenia realizacji tego zadania z
pominięciem komisji merytorycznej tj. Gospodarczej. Posiedzenie tej komisji zwołano na 6
maja br. W chwili obecnej nie mamy opinii Komisji. Wielu z radnych jest przeciwnych
budowie drogi. Dlatego wnioskuję o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Radny Leszek Antonowicz poparł wniosek radnego Banaszka . Uważam, że
niebezpieczeństwo jest duże. Z lekcji w-f z boiska wracają dzieci w różnym wieku, są to
zarówno przedszkolaki jak i dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie ZSZ.
Boisko funkcjonuje do zmroku, stworzyło się tam miejsce rekreacyjno – sportowe. Musimy
zapoznać się z protestami mieszkańców w tej sprawie. Następnie zwrócił uwagę na fakt, że
w tym budżecie po raz kolejny zostały obcięte środki na konserwację zabytków. Uważam, że
to również należy rozważyć. Nie jestem członkiem Komisji Gospodarczej, ale z tego co
wiem to jej członkowie obiecali wycofać ten projekt z porządku obrad.
Za zgodą Przewodniczącej Rady głos zabrał przedstawiciel mieszkańców Ireneusz
Żurawski. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej aby przedstawił
stanowisko Komisji w tej sprawie. Mam przekonanie – powiedział, że członkowie Komisji
nie do końca znają sprawę.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że na komisji ten
temat był nowy. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetu i Finansów gdzie radni
przegłosowali go pozytywnie.
Ireneusz Żurawski stwierdził, że mieszkańcy byli przekonani o tym, że ten zapis zostanie
wycofany z projektu uchwały, dlatego spokojnie czekaliśmy na bieg wydarzeń. Zostaliśmy
oszukani.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara potwierdziła, że dyskusja na temat tego zapisu
toczy się wśród radnych od 2 dni. Główną rolę odgrywa tu Komisja Budżetu i Finansów.
Radny Waldemar Wilczyński poparł wniosek radnego Banaszka. Wokół tego zapisu jest tyle
kontrowersji, że trzeba ten projekt wycofać z porządku obrad.
Radca prawny Barbara Szynkowska poinformowała, że chcąc wycofać ten projekt uchwały
z porządku obrad należy to przegłosować.
W związku z tym Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zarządziła glosowanie w
sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.
Rada w głosowaniu:
za - 8 ( L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łos, E.Miara, I.Mundyk, S.Pazera, W.Wilczyński,
W.Grocki)
przeciw - 0
wstrzymało się -7 ( A.Zawiślak, A.Bartnicki, A.Kocyła, M.Gagatek, L.Łuniewski, F.Słaby,
D.Dobosz)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 został
wycofany z porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną itd… został jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 14
przeciw - 0
wstrzymało się - 1 ( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.39.2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz stwierdził, że Komisja na
posiedzeniu omawiała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2
pasa drogowego na drogach gminnych i głosami 11 – za przy 1 głosie wstrzymującym się
skierowała projekt na sesję.
Radni w głosowaniu:
za - 14
przeciw - 0
wstrzymało się - 1 (W. Wilczyński)
podjęli Uchwałę Nr 0007.VII.40.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2
pasa drogowego na drogach gminnych.
Członkowie Komisji Gospodarczej – powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz - po
omówieniu projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi itd…. - jednogłośnie skierowali go na
sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 14
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przeciw – 0
wstrzymało się - 1 ( W. Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.41.2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie miasta Złotoryja.
Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rady - radny Władysław
Grocki zaapelował do radnego Wilczyńskiego, aby ten zgłosił swój akces do pracy w
Komisji Rewizyjnej, która jest najmniej liczna, liczy 4 członków.
Radny Waldemar Wilczyński zobowiązał się zastanowić nad tą prośbą.
Rada w głosowaniu:
za – 15
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.42.2015 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych
Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
1. W fontannach miejskich woda popłynie na majówkę , trwają czynności sprawdzające.
2. Przejście na targowisko jest zaśmiecane bez przerwy, co oczywiście nie zwalnia nikogo z
obowiązku sprzątania.
3. Sprawa wykonania przejścia na ul. Karola Miarki jest w toku.
4. Strumyk na ul. Cichej jest zanieczyszczany - jeżeli komuś wybije w toalecie to będziemy
wiedzieć kto to robi.
Radny Banaszek dodał, że najprawdopodobniej robi to przedszkole, bo nieczystości nie
płyną w soboty i niedzielę.
AD. 7 - SPRAWY RÓŻNE.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przekazała obecnym następujące sprawy:
1. Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie od Burmistrza Miasta o współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Pytania w tej sprawie proszę kierować do Skarbnika Miasta.
2. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od ks. prałata Jana Kobzińskiego, Prezesa Centrum
Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wsparcia finansowego budowy Centrum JP II w
Krakowie. Proszą o nawiązanie współpracy. Samorządy, które
wesprą finansowo budowę, w ramach promocji zostaną umieszczone na specjalnej tablicy
darczyńców.
3. Następna sesja odbędzie się w dniu 21 maja, proszę aby Przewodniczący Komisji zgłaszali
terminy swoich posiedzeń.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński zwrócił się z prośbą o zastanowienie się nad 2
kandydatami spośród radnych do składu Rady Społecznej Przychodni.
W Radzie Społecznej znajdują się: Przedstawiciel Wojewody, przedstawiciel Burmistrza oraz
2 radnych.
Radny Waldemar Wilczyński zaproponował, aby sprawę rozpatrzyć na Komisji Spraw
Społecznych.

http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4537&idmp=166&r=o

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zaprosiła przewodniczących Komisji na
spotkanie w dniu 4 maja na godz. 15-tą. W przypadku nieprzybycia proszę aby w spotkaniu
uczestniczył Z-ca Przew.Komisji – powiedziała.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara o godz.
15-tej ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4537&idmp=166&r=o
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I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. PODSTAWY PRAWNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zrealizował swoje zadania
w oparciu o następujące akty prawne:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004

roku o

pomocy społecznej ( t.j. Dz. U.

z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 114 ).
3. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(t.j. z 2011 roku, Dz. U. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 roku, Dz. U. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.).
6. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm.).
7. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).
8. Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów ( t.j. z 2012, poz. 1228 z późn. zm).
9. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 332).
10. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 roku, Dz.
U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
11. Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o udzieleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U. z 2014 roku, poz. 567).
12. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012
roku, poz. 1059 z późn. zm.).
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2. STRUKTURA

WYDATKÓW

W

ODNIESIENIU

DO

REALIZOWANYCH ZADAŃ
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w roku 2014

8. 297. 893,79 zł

wynosił:
w tym :
1. Zadania zlecone

3. 544. 745,00 zł

2. Zadania własne

4. 753. 148,79 zł

w tym :
- środki własne gminy

2. 412. 662,50 zł

- dotacja celowa z budżetu
państwa

do

zadań

własnych bieżących gmin

2. 159. 360,00 zł

- dotacja na realizację projektu
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej (projekt systemowy)

181. 126,29 zł
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Szczegółową strukturę wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia poniższa tabela:
Rozdział
85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

85202

Domy Pomocy

85204

Rodziny zastępcze

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

85206

Wspieranie rodziny
w tym:
- środki własne gminy
- dotacja z budżetu państwa

85212

85213

85214

DZIAŁ 852

Nazwa

Społecznej

Plan

Wykonanie

13. 000,-

12.862,96

65.670,-

64.229,87

66.400,-

64.002,87

5.000,-

5.000,-

48.630,-

47.617,18

30.880,17.750,-

30.877,59
16.739,59,-

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego, zasiłki dla opiekunów
w tym:
- zadania zlecone
- dochód gminy dłużnika i wierzyciela

3. 322. 310,-

3.310.297,65

3. 289. 610,32. 700,-

3.277. 598,53
32.699,12

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
w tym:
- zadania zlecone
- dotacja do zadań własnych

48.810,-

48.810,-

12.000,36.810,-

12.000,36.810,-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
w tym:
- zadania własne
- dotacja celowa
Dodatki mieszkaniowe

961.100,-,-

961.099,72

121.000,840.100,-

120.999,72
840.100,-

880.000,-

859.694,85

85215
Dodatki energetyczne

9.158,-,-

7.755,06
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85216

Zasiłki stałe – dotacja celowa do
zadań własnych gminy

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
w tym :
- zadania zlecone
- środki własne gminy
- dotacja celowa

85219

Projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
w tym:
- zadania własne
- zadania zlecone

Pozostała działalność
w tym:
- pomoc państwa w zakresie dożywiania

85295

w tym: środki własne
dotacja celowa
- prace społecznie użyteczne
- pomoc finansowa do świadczeń
pielęgnacyjnych
- pozostała działalność (transport)
- Karta Dużej Rodziny

85415

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
- środki własne gminy
- dotacja z budżetu państwa

OGÓŁEM

499.100,-

499.100,-

1.400.374,50

1.363.320,34

3. 996,817.778,50
578.600,-

3. 996,780.724,34
578.600,-

181.126,29

180.186,89

412.334,-

410.565,49

252.334,160.000,-

252.332,65
158.232,84

280.881,-

277.078,05

188.400,75.400,113.000,9.900,67.598,12.600,2.383,-

188.400,75.400,113.000,9.432,66.538,12.600,108,05

104.000,-

72.028,99

30.000,74.000,-

14.405,80
57.623,19

8.297.893,79

8.183.649,92
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Wydatki w roku 2014 z podziałem na
realizowane zadania
48 810
859 695
3 376 836
3 679 502
218 807
-

1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
zadania określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych - 48 810
zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych - 859 695
zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów + dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, ustawa o
zasiłkach dla opiekunów - 3 376 836
zadania z obszaru pomocy społecznej -3 679 502
zadania pozostałe (przeciwdziałanie alkoholizmowi, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, prace społecznie użyteczne, pomoc materialana dla uczniów,
Karta Dużej Rodziny, dodatki energetyczne) - 218 807

W roku 2014 budżet został zrealizowany w 98,62 % w stosunku do planu.
Najwięcej środków finansowych wydatkowano na realizację zadań
wynikających z ustawy o pomocy społecznej – 45% ogółu wydatków, następnie na
realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o zasiłkach dla
opiekunów– 41% ogółu wydatków. Poniesione wydatki na realizację wszystkich
zadań były na poziomie roku poprzedniego (2014 - 8.182.852).

8

Realizowane przez Ośrodek zadania finansowane były z trzech źródeł:
1. Środków własnych gminy oraz środków z budżetu państwa w postaci dotacji
celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin,
2. Środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
3. Środków unijnych na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.

Wydatki w roku 2014 wg. źródeł
finansowania
2%
wydatki ze środków unijnych -180 186,89 (2%)
26%
wydatki z dotacji do zadań własnych gminy 2 141 972,78 (26%)

43%

wydatki ze środków własnych gminy 2 335 261,77 (29%)
29%

wydatki na zadania zlecone-3 526 228,48 (43%)

W roku 2014 na zadania realizowane przez Ośrodek w ramach zadań
własnych gminy, gmina wydatkowała 4. 477. 234,55 zł.
Zadania własne gminy w 52 % finansowane były ze środków własnych gminy
(2. 335. 261,77 zł).
Na realizację zadań

zleconych w gminie wydatkowano 3. 526. 228,48 zł.
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3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ

Strukturę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela:

Rozdział

Nazwa

Dochód gminy

Dochód budżetu
państwa

85212

Zaliczka alimentacyjna

85212

Fundusz alimentacyjny (odsetki, koszty
upomnienia, świadczenia nienależnie
pobrane, kwoty ściągane przez organ
egzekucyjny)

85212

Świadczenia rodzinne, odsetki, koszty
upomnienia

85214

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku
okresowego z lat ubiegłych

485,31

-

85214

Zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych

150,-

-

91,17

-

39. 959,12

7. 762,05

85216
85219

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku
stałego z lat ubiegłych
Ośrodki Pomocy Społecznej
(odpłatność za posiłki w Klubie Seniora
i z dowozem)

3. 586,17

3. 586,17

50. 122,22

115. 325,70

-

23. 649,99

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

17. 757,62

85295

Nienależnie pobrana pomoc finansowa

-

Razem

Ogółem

112. 151,61

200,-

150. 523,91

262. 675,52
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II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PODEJMOWANE
PRZEZ
MIEJSKI
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
1. ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWĘ O POMOCY
SPOŁECZNEJ
Pomocą społeczną obejmowane były osoby / rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej. Udzielano świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
W 2014 roku pomocy społecznej w różnych formach udzielono
1. 194 osobom z 631 rodzin. Stanowi to 7,5 % ogółu mieszkańców miasta.

Lata

Osoby

Rodziny

2010

1. 117

595

2011

1. 135

614

2012

1. 112

609

2013

1. 106

605

2014

1. 194

631

Do pomocy społecznej trafiło o 26 rodzin więcej niż w roku 2013.
Największą grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
stanowią osoby samotne – 374. Rodzin dwuosobowych było - 86, natomiast
wielodzietnych – 38.
Na 187 rodzin z dziećmi 59 to rodziny niepełne.
Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy Ośrodka
zarejestrowaliśmy 83, w tym – 54 prowadzi jednoosobowe gospodarstwo
domowe.
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W mieście występują obszary i miejsca charakteryzujące się wysokim
stopniem zubożenia i wykluczenia społecznego.
Głównie są to ulice: Łąkowa, Podmiejska, Żeromskiego, Wyszyńskiego,
Piłsudskiego, Karola Miarki.
Poniższa tabela przedstawia ulice z których ponad 6% ogółu mieszkańców
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej

Lp.

Ulica

Liczba rodzin
korzystających
ze świadczeń
pomocy społecznej

Liczba
osób
w
rodzinie

Liczba
mieszkańców

% osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
Społecznej
w stosunku
do liczby mieszkańców

1.

Łąkowa

72

134

259

51,74

2.

Podmiejska

7

20

44

45,45

3.

Żeromskiego

6

15

56

26,79

4.

Wyszyńskiego

11

26

110

23,64

5.

Piłsudskiego

34

66

304

21,71

6.

K. Miarki

7

26

128

20,31

7.

Staszica

13

35

174

20,12

8.

Mickiewicza

35

61

346

17,63

9.

Rynek

44

91

598

15,22

10.

Basztowa

25

49

358

13,69

11.

Sikorskiego

8

12

100

12,00

12.

Cmentarna

10

24

211

11,37

13.

Broniewskiego

21

39

345

11,30

14.

Konopnickiej

15

28

264

10,61

15.

al. Miła

8

12

117

10,26

16.

Grunwaldzka

10

18

205

8,78

17.

Legnicka

7

16

194

8,25

18.

Wojska Polskiego

27

66

844

7,82

19.

Klasztorna

14

16

217

7,37

20.

Górnicza

19

41

579

7,08

21.

pl. Matejki

5

9

148

6,08
12

Strukturę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obrazują
poniższe wykresy.

400

374
o liczbie osób 1 (374)

350
o liczbie osób 2 (86)

300
250

o liczbie osób 3 (85)

200

o liczbie osób 4 (50)

150
86

100

85

o liczbie osób 5 (26)
50
26

50

10

0

o liczbie osób 6 i więcej
(10)

Rodziny ogółem

80

77
72

70
o liczbie dzieci 1 (77)
60
o liczbie dzieci 2 (72)

50

o liczbie dzieci 3 (22)

40
30
20
10

o liczbie dzieci 4 (11)

22

o liczbie dzieci 5 (2)

11
2

1

2

o liczbie dzieci 6 (1)

0
Rodziny z dziećmi

o liczbie dzieci 7 i
więcej (2)
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Liczbę rodzin objętych pomocą w odniesieniu do powodów przyznawania
pomocy przedstawiono w poniższej tabeli.
1

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

LICZBA RODZIN
OGÓŁEM

POWÓD TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Ubóstwo

1

428

457

479

474

449

837

861

868

886

875

Bezdomność

2

10

5

10

11

12

10

5

11

11

12

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

3

8

0

3

0

0

28

0

11

0

0

Bezrobocie

4

345

386

387

379

342

753

793

797

793

706

Niepełnosprawność

5

160

178

133

169

153

227

275

193

274

237

Długotrwała lub
ciężka choroba

6

65

64

67

80

57

87

80

96

105

69

Bezradność
w sprawach opiek. –
wychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego(ogółem).

7

85

79

119

83

85

300

330

429

233

228

Rodziny
wielodzietne

8

21

39

36

33

26

138

218

196

176

138

Alkoholizm

9

88

93

71

64

63

141

125

94

75

86

Narkomania

10

4

4

4

3

6

6

5

5

6

11

Trudności w
przystosowaniu do
życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

11

13

12

6

9

9

16

12

7

17

9

Przemoc w rodzinie

12

42

22

22

43

62

98

83

69

94

193
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Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej,

podobnie jak

w latach poprzednich, jest ubóstwo, tj. dochód poniżej kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz bezrobocie.
Z powodu ubóstwa z pomocy społecznej korzystało 449 rodzin.
Spadek w stosunku do roku 2013 o 25 rodzin (5,56%).
Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej korzystały 342
rodziny.
Spadek w stosunku do roku 2013 o 37 rodzin (10,8%).
Znacznie zwiększyła się grupa rodzin, które korzystają ze świadczeń z pomocy
społecznej z powodu przemocy w rodzinie. Grupa ta w 2014 roku miała
liczbę 62.
Wzrost w stosunku do roku 2013 o 19 rodzin.

1.1. ZADANIA ZLECONE GMINIE
W ramach realizacji powyższych zadań udzielono pomocy 16 osobom.
Wydatkowano na ten cel kwotę 162. 228,84 zł.
Udzielone formy pomocy z uwzględnieniem liczby świadczeniobiorców
i wydatki przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy

Liczba
świadczeniobiorców

Wydatkowana kwota

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

15

158. 232,84

Wynagrodzenie za
sprawowanie opieki
dla opiekuna
prawnego

1

3. 996

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacone było dla jednego opiekuna
prawnego.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
świadczone były 15osobom, w tym:
- 3 osobom samotnym,
- 8 osobom samotnie gospodarującym,
- 4 osobom pozostającym w rodzinie.
15

Pełna odpłatność za tego typu usługi
wynosiła od stycznia do
czerwca 2014 roku – 25,51 zł, a od lipca do grudnia 2014 roku – 37,75 zł.
Za świadczone usługi 10 osób poniosło częściową odpłatność, 3 osoby nie
poniosły odpłatności, ponieważ wyliczona kwota odpłatności była niższa od
kwoty 20 zł, 2 osoby miały przyznane usługi nieodpłatnie.
W roku sprawozdawczym świadczone były poniższe rodzaje
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia;
3. rehabilitacja fizyczna i wspieranie zaburzonych funkcji organizmu;
4. pomoc mieszkaniowa.
Usługi świadczyły 3 pielęgniarki oraz starszy technik fizjoterapii,
którzy w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców wypracowali łącznie
4. 578 godzin.

1.2. ZADANIA WŁASNE GMINY
1.2.1 Świadczenia pieniężne
Na świadczenia pieniężne gmina wydatkowała kwotę 1. 449. 765,51 zł
w tym dotacja celowa do zadań własnych bieżących gminy –
- 1. 339.200 zł.
Jako świadczenia pieniężne wypłacane były zasiłki stałe, zasiłki
okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne.
Zasiłki okresowe otrzymało 369 rodzin ( o 12 rodzin mniej niż
w roku 2013) na łączną kwotę 840. 100 zł (zmniejszenie w stosunku do
roku 2013 o 45. 399 zł). W roku 2014 średnio jedna rodzina / osoba
korzystała z zasiłku okresowego przez około 7 miesięcy i miesięcznie
otrzymywała kwotę 319 zł.
Zasiłki stałe otrzymały 124 osoby na łączną kwotę 499. 100 zł.
Wzrost liczby osób w stosunku do roku 2013 o
10 i wzrost
wydatków o kwotę 56. 900 zł.
Średnio 1 osoba miała wypłacany zasiłek stały przez około 11 miesięcy.
Średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 370 zł.
Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych wydatkowano
110. 565,51 zł.
Zasiłki celowe otrzymało 429 rodzin a zasiłki celowe specjalne 11 rodzin.
Zasiłki przyznawane były m.in. na żywność, opał, odzież i leki. Zasiłki
takie wypłacane były również osobom, które brały udział w projekcie
systemowym. Był to wkład własny gminy.
Ogólne wydatki na świadczenia pieniężne zmniejszyły się w 2014 roku
o 1% w stosunku do roku 2013 (o 12. 639,29 zł).
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1.2.2.Świadczenia niepieniężne
Realizowane były również świadczenia niepieniężne.
- opłacono koszty posiłków dla 23 osób. Posiłki były dowożone do miejsca
zamieszkania. Na posiłki wydatkowano kwotę 13. 789,71 zł.
- opłacono
1 008 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 99 osób
pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 36. 810 zł.
-

opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych za 1 osobę na kwotę 288 zł.

- w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób. Jedna rodzina osoby
przebywającej w DPS refundowała koszty pobytu w całości. Za 4 osoby
częściową odpłatność ponosiła gmina.
Na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę
64. 230 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o 50% - 32. 035 zł).
W 2014 roku do domu pomocy społecznej skierowano 2 osoby.
Szczegółowe odpłatności za
poniższa tabela

Domy Pomocy Społecznej przedstawia
Łączna odpłatność osób
zobowiązanych
do ponoszenia
odpłatności
za Dom Pomocy
Społecznej
w 2014 roku

Lp.

Nazwa Domu Pomocy
Społecznej

Pełna
miesięczna
odpłatność za
Dom Pomocy
Społecznej
w 2014 roku

1

Dom Pomocy
Społecznej
w Jordanowie

2 408,06 zł

22 031,64 zł

3 151,91 zł

4 298,87 zł

-

11 053,98 zł

3 287,00 zł

6 864,10 zł

-

30 874,99 zł

3 287,00 zł

6 786,82 zł

-

20 495,28 zł

3 287,00 zł

72,66 zł

-

1 805,62 zł

15 420,97 zł

40 054,09 zł

Łączna odpłatność
pensjonariusza
za
Dom Pomocy
Społecznej
w 2014 roku

6 934,24 zł

Łączna
odpłatność gminy
za Dom Pomocy
Społecznej
w 2014 roku

0

01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

2

Dom Pomocy
Społecznej w Czarnem
05.08.2014 r. -31.12.2014 r.

3

Dom Pomocy
Społecznej
„Prząśnik” w Brenniku
16.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

4

Dom Pomocy
Społecznej
„Prząśnik”w Brenniku
22.04.2014 r.-31.12.2014 r.

5

Dom Pomocy
Społecznej
„Prząśnik” w Brenniku
10.02.2014 r. – 25.02.2014 r.

Razem:

6 934, 24 zł

64 229,87 zł
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- Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania osób
wymagających opieki.
Usługi świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku.
Usługami opiekuńczymi objęto 35 osób, w tym:
- 9 osób samotnych,
- 19 osób samotnie gospodarujących,
- 7 osób pozostających w rodzinie.
Pełna odpłatność
za każdą godzinę świadczonych usług
wynosiła 20,78 zł od stycznia 2014 roku do 28 lutego 2014 roku
i 21,11 zł od 1 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (2,5%
najniższej emerytury).
Odpłatność była ustalona w zależności od dochodu zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi. Wśród osób korzystających
z usług 14 osób poniosło ustaloną odpłatność. Dyrektor Ośrodka
zwolnił częściowo z ponoszenia odpłatności 1 osobę, natomiast 7
osób zwolnił całkowicie z tej odpłatności, 13 osób miało przyznane
usługi bezpłatnie w tym 8 ze względu na ukończony 90 rok życia.
Opiekunki wypracowały 9. 795 godzin w środowisku.
W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług
opiekuńczych koordynator usług opiekuńczych monitorował na
bieżąco sposób świadczenia usług poprzez wizyty u podopiecznych.

- Klub Seniora zapewnia całodzienny pobyt, podstawowe świadczenia
kulturalne i edukacyjne oraz posiłek w czasie pobytu. Klub świadczy
usługi w dni robocze od godziny 800 do godziny 1600 . W przypadku
organizowania imprez okolicznościowych czas pracy jest wydłużony
w zależności od potrzeb. Posiłek (obiad) jest odpłatny. Pełny koszt
posiłku wynosił 6,78 zł. Do Klubu uczęszczało średnio 19 osób
miesięcznie.
Odpłatność za posiłek w Klubie poniosło 18 osób, w tym:
- 17 osób - 100% ,
- 1 osoba – 70%,
- 1 osoba – bezpłatnie.
Organizowane w ramach stałych zajęć różnorodne formy działania
oraz spotkania okolicznościowe o zasięgu kameralnym i lokalnym
miały na celu przywrócenie aktywności seniorów, podtrzymywanie
kondycji psychofizycznej, przywracanie umiejętności społecznego
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funkcjonowania oraz przyczyniły się do korzystnych zmian
osobowości osób starszych.
W ramach podstawowych świadczeń rekreacyjno-kulturalnych oraz
edukacyjnych prowadzono zajęcia ( średnia liczba godzin w skali
jednego miesiąca):
- manualne – 16 godzin,
- kulinarne – 17 godzin,
- ruchowe – 8 godzin,
- muzykoterapia – 4 godziny,
- gry i zabawy stolikowe – 8 godzin.
Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w 55 wydarzeniach
kulturalno-oświatowych, edukacyjnych na terenie miasta i powiatu.
Seniorzy z Klubu Seniora byli współorganizatorami :
- „Dzień Babci i Dziadka” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji,
- walentynki u „ Walentego” w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Złotoryi,
- spotkanie pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
- spotkanie z tradycją w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
- „Dzień Inwalidy” nad zalewem,
- spotkanie jubileuszowe 80-latków,
- Dzień Dziecka w Gimnazjum,
- „Z piosenką do lata” – Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi,
- Dzień Wojska Polskiego – Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi,
- udział w projekcie Stowarzyszenie Edukacji Przyszłości pod hasłem
„ Naprawmy razem”- cykl spotkań od VIII – XII.2014 roku,
Ponadto Seniorzy z Klubu Seniora brali udział m.in. w:
- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji,
- udział w konkursie „Wspólne kolędowanie” w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi,
- Aktywni 50+,
- „Walentynki” w Gminnym Ośrodku Kultury, S portu i Rekreacji
w Pielgrzymce,
- koncert zespołu „Rota” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji,
- Złotoryjska Majówka nad zalewem – prezentacja pod hasłem
„Senior potrafi”,
- Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu (Klub
otrzymał wyróżnienie w kategorii kabarety),
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- warsztaty terapii zajęciowej w Wojcieszynie pod hasłem „Piękna
nasza Polska cała”,
- Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota
w Wojcieszynie,
- Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza,
- Senioralia – prezentacja,
- Światowy Dzień Walki z Cukrzycą z Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji,
- Trzecie Międzypokoleniowe Prezentacje Twórczości Artystycznej
„Od przedszkola do seniora” w Bolesławcu,
- „Dzień Życzliwości” w centrum Złotoryi.
- Praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania
pracy, pomoc w załatwianiu spraw alimentacyjnych i rozwodowych,
kierowanie na leczenie odwykowe, uczestnictwo w grupach wsparcia,
nadzór nad prawidłowym sprawowaniem władzy rodzicielskiej
i kierowanie do sądów wniosków w razie jej zaniedbania.
Pracą socjalną w 2014 roku objęto 350 rodzin, w których
było 700 osób.
Wiele działań prowadzonych w ramach pracy socjalnej przyniosło
pozytywne efekty w postaci:
- podjęcia pracy zarobkowej,
- odejścia od systemu pomocy społecznej na pewien czas,
- poprawy funkcjonowania rodzin poprzez poprawę relacji
między
członkami rodzin,
- pogłębiania zaufania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
- planowanie i wydatkowanie budżetu domowego,
- podejmowania leczenia odwykowego.
Efektywność działań podejmowanych przez pracownika socjalnego
jest trudno mierzalna. W wielu przypadkach o efektywności pracy
z klientem świadczą drobne sukcesy osiągalne przez nich, czy też
zmiana sposobu myślenia i wzrost świadomości społecznej.
-

Dwóch pracowników socjalnych
tut. Ośrodka prowadziło grupę
wsparcia informacyjno–edukacyjną dla ofiar przemocy w rodzinie.
Spotkania grupy wsparcia odbywały się raz w tygodniu w siedzibie
Ośrodka. Odbyło się 18 spotkań grupy w których narastająco brały
udział 22 kobiety w tym w 7 sprawach prowadzona była procedura
„Niebieska Karta”. Głównym celem działań grupy była zmiana
zachowań i postaw życiowych jej uczestniczek. Kobiety te są bardziej
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samodzielne, chcą zmienić swoje życie wykorzystując własne
możliwości i zasoby.
Na prowadzenie grupy informacyjno - edukacyjnej wydatkowano
6. 862,96 zł.
Tutejszy Ośrodek pomaga ofiarom przemocy
domowej.
W 2014 roku odnotowaliśmy 62 rodziny w których występowała
przemoc. W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 19 rodzin.
Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem ds. Uzależnień
przy Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Komendą Powiatową Policji,
kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogami szkolnymi,
Zespołem Interdyscyplinarnym w celu udzielenia kompleksowej
pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej.
W Ośrodku było realizowane zadanie „Pomoc terapeutyczna dla
osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie”.
W zajęciach uczestniczyły osoby z rodzin
z problemem
alkoholowym i dotkniętych przemocą.
Formy udzielonej pomocy:
- rozmowy konsultacyjno-wspierające;
- rozmowy terapeutyczne;
- terapia rodzinna.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w
pomieszczeniach
Ośrodka. Z pomocy korzystało 46 osób z 38 rodzin. Wśród tych
rodzin w 24 była przemoc. Koszt zadania wyniósł 6. 000 zł.
W Ośrodku prowadzona była obsługa administracyjno-techniczna
Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
organizacji pozarządowych. Do zadań Zespołu należy m.in.:
1. Przyjmowanie zgłoszeń dot. przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym
zjawiskiem przemocy.
3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach..
4. Podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
W roku 2014 odbyło się 23 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 73
Niebieskie Karty, wzrost w stosunku do roku 2013 o 41% (30 kart).
Do realizacji procedury „Niebieska Karta” powołano 61 grup
roboczych. Odbyło się 321 posiedzeń grup roboczych – o 151
posiedzeń więcej niż w roku 2013.
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Pracownicy socjalni najczęściej angażują się w pracę
roboczych.

1.3

PROGRAM WIELOLETNI

w grupach

„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE

DOŻYWIANIA” na lata 2014 -2020.

W roku 2014 na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 otrzymaliśmy dotację celową
jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania własnego określonego
Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 na realizację zadań własnych gmin w wysokości 113. 000 zł.
Gmina na program przeznaczyła środki własne w wysokości 75. 400 zł.
Przyznane środki
finansowe zostały
wykorzystane w 100 %
i przeznaczone na:
- posiłki - 153. 055 zł,
- zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 35. 345 zł.
Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 417, w tym:
- dzieci do siódmego roku życia – 99,
- uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 124,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej – 194.
BAZA ŻYWIENIOWA
Dzieci i młodzież w okresie nauki korzystały z gorących posiłków
(obiad dwudaniowy) w szkołach. W dwóch szkołach (Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących) są kuchnie
i stołówki szkolne.
Dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkoli zakwalifikowane do programu
miały opłacony posiłek (obiad) w przedszkolach i w żłobku z grupami
przedszkolnymi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi funkcjonuje
kuchnia, w której przygotowywane są posiłki (zupa) wydawane w Klubie
„Emaus” i na stołówce ŚDS oraz pełne obiady dowożone osobom chorym
i niepełnosprawnym do miejsca zamieszkania .
22

POMOC W FORMIE POSIŁKU:
Z posiłków korzystały 312 osób, w tym:
- 54 dzieci do siódmego roku życia,
- 113 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 145 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7
ustawy o pomocy społecznej.
Wśród osób wymienionych wyżej:
1) 34 dzieci korzystało z posiłku w przedszkolu i żłobku
2) 130 osób korzystało z pełnego obiadu, w tym:
- 12 dzieci do siódmego roku życia,
- 113 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 5pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7
ustawy o pomocy społecznej (osoby niepełnosprawne, którym
dowożono obiady do miejsca zamieszkania).

3) 148 osób korzystały z jednego dania gorącego w Klubie
„Emaus”.
Zaznaczamy, że w ciągu roku jedna osoba mogła korzystać
z różnych form posiłku.
Z poszczególnych szkół, przedszkoli i żłobka na terenie miasta Złotoryja
opłacono posiłki za 159 dzieci w tym:
- ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi – 75 dzieci,
- ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotoryi– 15 dzieci,
- ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Złotoryi–13 dzieci,
- z Gimnazjum w Złotoryi – 15 uczniów,
- z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złotoryi – 3 uczniów,
- z Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi – 4 uczniów,
- z przedszkoli i żłobka - 34 dzieci.
Koszt jednego posiłku wyniósł:
- koszt obiadu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi od stycznia
do grudnia 2014 roku- 4,90 zł,
- koszt obiadu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Złotoryi - 5 zł,
- koszt dowożonego obiadu - do 6,78 zł,
- koszt zupy w Klubie „Emaus” – do 3,82 zł,
- koszt obiadu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi od stycznia
do czerwca 2014 roku wyniósł 4,83 zł, od września do grudnia 2014 roku
wynosił 4,72 zł,
- koszt obiadu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi od stycznia do
grudnia 2014 roku wynosił 4,65 zł,
- koszt obiadu w Przedszkolu „Michałek” w Złotoryi - 4,20 zł,
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-

koszt obiadu w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Złotoryi – 4,00 zł,
koszt obiadu w Żłobku z Grupami Przedszkolnymi – 3,80 zł.

ZASIŁKI CELOWE
Zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych udzielono
147 osobom. Na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano kwotę
35. 345 zł ( 353 świadczenia ). Koszt jednego świadczenia wyniósł
100,13 zł. Zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych były
przyznawane w szczególności w przypadkach konieczności stosowania
diety.

1.4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ
PROJEKT SYSTEMOWY
W 2014 roku odbyła się siódma - ostatnia edycja projektu
systemowego pt. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt
systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi”, który
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ostatni wniosek aplikacyjny przewidywał dwuletni okres dofinansowania
tj. od 1 marca 2013 roku do 31 października 2014 roku. Na okres dwóch lat
otrzymaliśmy od Unii Europejskiej 331. 075 zł. W roku 2013
wydatkowaliśmy kwotę 149. 948,71 zł.
W roku 2014 wydatkowaliśmy kwotę 180. 186,89 zł. Wkładem
własnym gminy w 2014 roku były zasiłki okresowe (13. 000 zł) i zasiłki
celowe (16. 046,72 zł)
Pozyskane środki częściowo przeznaczone były na upowszechnianie
aktywnej integracji i pracy socjalnej. Dzięki temu możliwe było zatrudnienie
2 pracowników socjalnych. Koszt utrzymania pracowników w całości był
finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Pozyskanie dodatkowych etatów wsparło dotychczas prowadzoną przez nas
pracę socjalną świadczoną na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, która jest niezbędna w celu poprawy funkcjonowania osób
i rodzin objętych pomocą społeczną.
24

Mamy świadomość, że udzielone wsparcie nie przezwyciężyło
wszystkich problemów z jakimi na co dzień borykają się uczestnicy projektu,
ale pośrednio wpłynęło na złagodzenie skutków wykluczenia społecznego
i poprawę dostępu do zatrudnienia, gdyż pozyskane w ramach projektu
kwalifikacje zawodowe i ukształtowane postawy samodzielności czynią
uczestników projektu bardziej atrakcyjnych dla potencjalnych pracodawców.
Działania zaplanowane na rok 2014 zostały rozliczone zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie.

2. INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ RODZINY
I MIESZKAŃCÓW MIASTA
2.1. DODATKI MIESZKANIOWE
W ramach realizacji omawianej formy pomocy w 2014 roku przyjęto 670
wniosków, w tym:
- rozpatrzono pozytywnie - 618,
- decyzje odmowne wydano – 17,
- 1 wniosek pozostawiono do rozpatrzenia w roku 2015, ponieważ
wysłano wezwania o złożenie dodatkowych wyjaśnień,
- umorzono postępowanie – w 34 sprawach.
A oto jak szczegółowo przedstawia się kwestia udzielonych dodatków
mieszkaniowych w latach 2010 – 2014 :
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Przyjęte wnioski

754

698

690

737

670

Pozytywne rozpatrzone

715

670

652

709

618

Liczba wypłaconych
dodatków mieszkaniowych

4. 135

4. 052

3. 878

4. 858

4. 614

Koszt udzielonych
świadczeń

762. 431

767. 231,07

791. 217

911. 348,17

859. 694,85

Średnia wysokość 1
dodatku mieszkaniowego

184,38

189,35

204,03

187,60

186,32
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W roku 2014 nastąpił spadek ilości składanych wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego ( w stosunku do roku 2013 o 67 wniosków).
W roku 2014 średnia kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 186,32 zł.
Poniżej przedstawiono udzieloną pomoc w formie dodatku mieszkaniowego
na przestrzeni kilku lat biorąc pod uwagę wysokość wypłacanych dodatków
oraz użytkowników mieszkań w poszczególnych zasobach.

1). Wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Liczba wnioskodawców
Kwota dodatku
2010

2011

2012

2013

2014

do 100 zł

101

95

74

63

75

101 zł i powyżej

614

575

578

646

543

Najwyższa grupa wnioskodawców otrzymywała dodatki od 101 zł
i powyżej.

2). Użytkownicy mieszkań w poszczególnych zasobach.
Liczba wypłaconych
Dodatków

Użytkownicy
mieszkań

Kwota świadczeń

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

stanowiących własność
gminy

2. 777

2. 751

2. 601

3. 461

3. 372

523. 816

544. 874

557. 508

648. 764

611. 789,40

spółdzielczych
(o prawie lokatorskim
lub własnościowym)

778

653

604

605

528

153. 722

125. 760

128. 501

136. 505

117. 479,93

innych
( właściciele mieszkań
wykupionych,
wynajem mieszkań)

580

648

673

792

714

84. 893

96. 597,07

105. 208

126. 079

130. 425,52

Najliczniejszą kategorię klientów ubiegających się o przyznanie
dodatku mieszkaniowego stanowili użytkownicy mieszkań stanowiących
własność gminy.
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2.2. DODATKI ENERGETYCZNE
Zadanie realizowane od stycznia 2014 roku. Na wypłatę dodatków
energetycznych gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 78 gospodarstw
domowych.
Wypłacono 525 dodatków energetycznych na łączną kwotę 7. 603 zł.
Koszty obsługi zadania – 152,06 zł (2% wydatkowanych środków).

Miesięczna wysokość
Ilość świadczeń
dodatku

Kwota

Osoba samotna

11,36

225

2. 556

Od 2 do 4 osób

15,77

200

3. 154

Co najmniej 5 osób

18,93

100

1. 893

525

7. 603

Ogółem

2.3. ŚWIADCZENIA

RODZINNE

I

ZASIŁEK

DLA

OPIEKUNA

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ustalane
są uprawnienia do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.
Prawo do zasiłków rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy
tzn. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W roku 2014 świadczenia rodzinne wypłacono dla 841 rodzin/osób.
Liczba wypłaconych
świadczeń
rodzinnych wyniosła 14. 247.
Świadczenia rodzinne zostały wypłacone na kwotę 2. 029. 236,80 zł.
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Rodzaje udzielanych świadczeń przedstawia poniższa tabela

L.p.

Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeń (zł)

Na kwotę
w zł

1.

Zasiłek rodzinny

6. 732

662. 764

2.

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z
tytułu:

2. 295

294. 576,80

2.1.

urodzenia dziecka

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

123

47. 226,80

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

358

62. 780

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

459

35. 280

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

421

42. 100

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

71

4. 110

2.7.

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

826

66. 080

Świadczenia opiekuńcze

5. 130

981. 896

3.1.

zasiłek pielęgnacyjny

4. 786

732. 196

3.2.

świadczenie pielęgnacyjne

332

243. 460

3.3

specjalny zasiłek opiekuńczy

12

6. 240

322

64. 400

90

90. 000

3.

4.
5.

Pomoc finansowa do świadczenia
pielęgnacyjnego
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka

37

37. 000

6.

Zasiłek dla opiekunów

612

300. 109,70

7.

Odsetki od zasiłków dla opiekunów za
okres od 01.07.2013 r. do 14.05.2014 r.

344

9. 820,37

15. 525

2. 403. 566,87

SUMA (1+2+3+4+5+6+7)

Za część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów opłacane były składki na ubezpieczenie
społeczne ( emerytalne i rentowe) – składki opłacono za 47 osób na łączną
kwotę 99. 061,28 zł.
Za część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów opłacane były składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Opłacono składkę za 28 osób na łączną kwotę 12.000 zł.
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2.4. ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników
alimentacyjnych komornik sądowy na konto Ośrodka przekazał kwotę
7. 172.34 zł, z której po 50% przekazano na dochód gminy i dochód
budżetu państwa.
Na dzień 31 grudnia 2014 wysokość zobowiązań dłużników
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi
1. 142. 529,28 zł. W stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o 43. 714,95 zł,
w tym 36. 542,61 zł wygasło z powodu śmierci dłużników alimentacyjnych.

2.5. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Ośrodek jest również realizatorem zadań wynikających z ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 216 osób.
W roku 2014 wypłacono 2. 204 świadczenia na kwotę 740. 684,23 zł.
Wysokość zobowiązań dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia
2014 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynosi 3. 614. 286,65 zł. W stosunku do roku 2013 zobowiązania
zwiększyły się o kwotę 550. 926,05 zł. Od dłużników alimentacyjnych
odzyskano 125. 484,03 zł. Z powodu śmierci dłużników alimentacyjnych
wygasła kwota 63. 274,15 zł.
W Ośrodku prowadzone były również postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych.
Liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 259, w tym:
- zamieszkujących na terenie miasta Złotoryja - 141
- spoza miasta Złotoryja - 65
- zamieszkujących poza granicami RP - 21
- komornik nie na adresu zamieszkania - 22
- przebywający w Zakładach Karnych - 10
W okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 roku osoby uprawnione
miały 145 dłużników alimentacyjnych.
W ramach postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono
47 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 47 oświadczeń majątkowych.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi przekazano 34 informacje
o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
Do Prokuratury Rejonowej w Złotoryi złożono 27 wniosków o ściganie
przestępstwa określonego w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku kodeks karny, z tego:
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- w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia dochodzenia;
- w 15 przypadkach umorzono postępowanie;
- w 10 przypadkach toczy się postępowanie;
Wobec 18 dłużników toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie
wydania decyzji dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych.
Skierowano do Starosty Powiatu Złotoryjskiego 20 wniosków
o zatrzymanie prawa jazdy.
Przekazano 74 informacji komornikom sądowym o podjętych działaniach
wobec dłużników alimentacyjnych.
Wysłano do dłużników alimentacyjny 134 upomnień.
Skierowano 135 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

2.6. KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU
OPIEKUNÓW

ALIMENTACYJNEGO

I

ZASIŁKU

DLA

Koszty obsługi tych zadań finansowane są z budżetu państwa i nie
mogły przekroczyć 3% wydatkowanych środków. Na postępowanie
wobec dłużników alimentacyjnych również gmina przeznacza środki
odzyskane od dłużników.
Na obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 98. 686,15 zł, w tym na
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych gmina przekazała kwotę
32. 700 zł, która została wykorzysta w 100%.
Środki przeznaczone na obsługę świadczeń w rozdziale 85212 są
w dalszym ciągu niewystarczające w stosunku do potrzeb w tym zakresie.

2.7. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
W roku 2014 w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 9 dzieci w tym:
- w rodzinach zastępczych – 4 dzieci;
- w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – 5 dzieci.
Na pobyt w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 10. 360,47 zł.
Na pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano
kwotę 53. 642,40 zł.
Pozyskano środki finansowe z budżetu państwa w wys. 17. 750 zł na
zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny pracował z 11 rodzinami.
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2.8. KARTA DUŻEJ RODZINY

Nowym zadaniem realizowanym w Ośrodku był rządowy
program dla rodzin wielodzietnych. Upoważnienie Burmistrza Miasta
do przyznawania Karty Dużej Rodziny miało trzech pracowników
Ośrodka.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, a także
rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom Karta
nadawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku
życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez
względu na dochód. Wydanie duplikatu Karty jest odpłatne. Karta jest
przyznawana na wniosek
członka rodziny wielodzietnej
posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.
Do 31 grudnia 2014 roku wydaliśmy 61 Kart dla 12 rodzin.
Karta oferuje system zniżek w ramach oferty kulturowej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.
Katalog zniżek jest ogłoszony na stronie internetowej: rodzina.gov.pl.
Wydając Kartę mamy obowiązek poinformować o przysługujących
uprawnieniach wskazując tą stronę internetową.
Koszt realizacji programu przez gminę był finansowany ze środków
budżetu państwa. Koszt ten wyniósł 8,93 zł za jedną rodzinę
wielodzietną.
Od stycznia 2015 roku Karta przyznawana jest w oparciu o ustawę
z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1863).

2.9. STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW
Na stypendia i zasiłki w 2014 roku wydatkowano 72. 750 zł.
Środki własne gminy wyniosły 14. 405,80 zł.
W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku stypendia otrzymało 86
uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 2014 roku stypendia
otrzymało 96 uczniów.
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2.10. POMOC ŻYWNOŚCIOWA

W 2014 roku rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD),
którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Na przełomie grudnia 2014 – stycznia 2015 roku wdrażany był
Podprogram PO PŻ, który polegał na dostarczaniu osobom
najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek
(artykułów spożywczych z 5 grup towarowych, składających się
z następujących artykułów spożywczych, tj.: makaron świderki,
mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT).
Minimalny limit pomocy żywnościowej to 1 paczka na osobę.
Natomiast maksymalny limit pomocy żywnościowej to 3 paczki na
osobę (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych).
W naszym mieście Program realizowany jest przez Caritas
Diecezji Legnickiej, natomiast pomoc żywnościowa wydawana była
w okresie XII.2014 - I.2015 w złotoryjskich parafiach rzymsko-katolickich:
1. p.w. Narodzenia Najświętszej Mari Panny w Złotoryi przy
ul. Chopina 1a
2. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Klasztornej 18 w Złotoryi
3. p.w. Św. Józefa Robotnika przy ul. Broniewskiego 24a w Złotoryi
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była do osób, które z powodu
niskich dochodów nie były w stanie zapewnić sobie odpowiedniego
posiłku. Wsparcie trafiało do osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, przemoc
w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania). Dochód
tych osób lub rodzin nie mógł przekraczać 150 % kryterium
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dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684
zł dla osoby w rodzinie.
Rolą tut. Ośrodka w realizacji Podprogramu było kwalifikowanie
osób i rodzin do otrzymania pomocy żywnościowej poprzez
wydawanie stosownych skierowań
W trakcie wdrażania podprogramu wydano łącznie 274 skierowań.
XII.2014

I.2015

242

32

DLA OSÓB SAMOTNIE
GOSPODARUJĄCYCH

136

19

w tym objętych pomocą tut. OPS

105

15

DLA RODZIN

106

13

w tym objętych pomocą tut. OPS

71

7

o liczbie osób w tych rodzinach

369

46

Liczba wydanych skierowań

Z powyższych danych wynika, że 77,21% osób samotnie
gospodarujących, które otrzymały skierowanie do otrzymania
żywności to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Udział procentowy rodzin objętych pomocą społeczną tut. Ośrodka ,
które wystąpiły o skierowanie również jest wysoki i wynosi 66,98%.

2.11. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z upoważnienia Burmistrza Miasta Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Wniosek o wydanie takiej decyzji może złożyć świadczeniobiorca lub
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym.
W roku 2014 wydano 18 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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III. KADRA REALIZUJĄCA ZADANIA
Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w Ośrodku zatrudnionych było 45
pracowników. Wszyscy mają wymagana kwalifikacje zawodowe.
Większość świadczeń realizowanych w Ośrodku przyznawana jest w drodze
decyzji administracyjnych.
W roku 2014 wydano 6. 952 decyzje administracyjne.

IV. PLANOWANE POTRZEBY
W ROKU 2015

DO

REALIZACJI

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań.
2. Przeprowadzenie remontu w budynku Ośrodka.
3. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zwiększenie liczby
asystentów rodziny.
4. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
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