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Wstęp

W roku 2008 odnotowano w obszarze pomocy społecznej kilka zmian przepisów prawnych. 
Zmiany wprowadzone na przestrzeni minionego roku, podobnie jak w roku poprzednim, miały raczej 
charakter  porządkujący.  Dotyczyły kwestii  cudzoziemców oraz  prowadzenia  sprawozdawczości  z 
zastosowaniem systemów teleinformatycznych. Podobna sytuacja miała miejsce w sferze świadczeń 
rodzinnych. Bardzo duże zmiany nastąpiły jednak w obszarze świadczeń alimentacyjnych. Rok 2008 
był pierwszym, w którym realizowana była wprowadzona w 2007 roku ustawa o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Powoływana ustawa rozszerzyła zakres uprawnień organów właściwych 
ze względu na realizację zawartych w niej zadań, a co za tym idzie dołożyła obowiązków. Zmieniana 
kilkakrotnie,  także  jeszcze  przed  rozpoczęciem okresu  świadczeniowego  umożliwiła  przekazanie 
realizacji  zadań ośrodkom pomocy społecznej.  Realizacja  zadań w niej  zawartych nasuwa wiele 
wątpliwości prawnych co do sposobu przekazania uprawnień i realizacji niektórych zadań, zwłaszcza 
dotyczących  podejmowania  działań  wobec  dłużników  alimentacyjnych  oraz  interpretacji  zasad 
przyznawania  świadczeń.  Powoływana  ustawa  w założeniu  powinna  rozszerzyć  krąg  odbiorców 
świadczeń alimentacyjnych wprowadziła bowiem inne (wyższe) kryterium uprawniające do nabycia 
świadczeń. Podwyższenie kryterium spowodowało spore zamieszanie wśród klientów korzystających 
z różnych form wsparcia finansowego oferowanych przez MOPS.
Katalog świadczeń finansowych podzielić można na trzy rodzaje: świadczenia z pomocy społecznej, 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dla każdego rodzaju świadczeń 
ustawodawca  określił  inne  przepisy,  inne  warunki  ich  nabywania,  inne  progi  dochodowe.  Jedna 
rodzina  ubiegająca  się  o  świadczenia  każdego rodzaju  w każdym z przypadków traktowana jest 
inaczej.  Powoduje  to  ogólną  dezorientację  i  często  rozgoryczenie.  Ponadto  ustawodawca 
wprowadzając  inne  regulacje  prawne,  np.  możliwość  odliczenia  od  podatku  ulgi  na  dzieci 
spowodował,  że  wiele  rodzin korzystających dotąd z prawa do świadczeń rodzinnych utraciło to 
prawo. Podobnie osoby, które w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uzyskały nadpłatę 
zaliczki  alimentacyjnej  (która  zostanie  im doliczona  do  dochodu  rocznego)  w kolejnym okresie 
zasiłkowym mogą nie zakwalifikować się do świadczeń o tym samym charakterze.

Rok 2008 był dla Miejskiego Ośrodka Pomocy także pierwszym w zakresie nabywania 
doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Był  to  też  rok  trudnych  doświadczeń  dla  pracowników MOPS.  Tragiczne  zdarzenie  z  11  lipca 
(wypadek autokaru wiozącego mieszkańców miasta z wypoczynku letniego) postawiło ich w sytuacji 
konieczności  udowodnienia  wszelkich  predyspozycji  zawodowych:  współczucia,  zrozumienia, 
odporności, wytrwałości i profesjonalizmu.

4



Zasady działania MOPS

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jest  samodzielną  jednostką  organizacyjną  miasta 
powołaną  uchwałą  Rady  Miasta  Lędziny  w  1991  roku  dla  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy 
społecznej, w ramach zadań gminy i zadań z zakresu administracji rządowej. Działa w oparciu o 
ustawę z dnia 12 marca 2004 roku (t.j.Dz.U.z 2008r. nr 115 poz. 728 z późn.zm.), ustawę z dnia 28 
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz.U.z 2006r.  nr 139 poz.  992 z  późn.zm), 
ustawę z dnia 7 września 2007 roku  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U.z 
2007r. nr 192 poz.1378   z późn.zm.) i inne obowiązuje w tej mierze przepisy.

MOPS jest narzędziem instytucji polityki społecznej państwa mającym na celu umożliwienie 
osobom i  rodzinom przezwyciężenie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie wspierać osoby i 
rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiać im życie w 
warunkach  odpowiadających  godności  człowieka.  Ustawowo  zobowiązany  jest  również  do 
podejmowania innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzeniu i realizacji 
programów osłonowych.
Współpracuje  w tym zakresie,  na  zasadzie  partnerstwa,  z  organami  administracji  samorządowej, 
rządowej,  organizacjami  społecznymi,  kościołami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami 
prawnymi i fizycznymi.

Realizując zadania MOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i 
osób  przebywających  na  jego  terenie,  dbałość  o  zapewnienie  prawidłowego  rozwoju  i 
funkcjonowania rodziny,  budowanie właściwych relacji  między jej  członkami, właściwe pełnienie 
przez  nich  ról  społecznych,  wspieranie  jej  dążeń  do  usamodzielnienia,  właściwy  rozwój  i 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu 
społecznemu.

Wypełniając  swoje  zadania  MOPS  kieruje  się  zasadami  równości,  pomocniczości, 
solidarności oraz subsydiarności mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

I. Informacje ogólne

      I.1. Liczba objętych pomocą

W roku 2008 pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach objętych zostało 
1065 osoby w 431 środowiskach (rodzinach). 
Z pomocy w formie świadczeń finansowych skorzystało 804 osoby w 337 rodzinach.
Pomocą w postaci pracy socjalnej niezależnie od świadczeń finansowych, objęte zostały wszystkie 
rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej,  z  czego wyłącznie   pracą  socjalną  261 osoby w  94 
rodzinach.
Ostatnia  pozycja  dotyczy  osób,  które  zwracają  się  o  wsparcie  pozamaterialne  tj.  pomoc  w 
rozwiązaniu różnych trudnych sytuacji życiowych: przemocy w rodzinie, konfliktów i sporów, chorób 
i  zaburzeń  psychicznych,  przemocy,  zagrożenia  bezdomnością,  bezrobociem,  uzależnieniami, 
problemami  opiekuńczo-wychowawczymi,  brakiem  wsparcia  ze  strony  osób  bliskich   itp. 
Odnotowuje się ciągły wzrost potrzeb w zakresie świadczeń pozamaterialnych.
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I.2.   Budżet MOPS w 2008 roku.

A. WYDATKI 

W  2008  roku  Ośrodek  dysponował  środkami  na  wydatki  w  wysokości   
4 727 006,57  zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości  4 637 928,93 zł , co stanowi  98,12% 
wykonania. 

11 Źródła finansowania  wydatków:

1. środki  na  zadania  własne  (  finansowane  z  budżetu  gminy  w  tym  powiat  
17 380,00) 

-  działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, 
prowadzenie obsługi GKRPA, świadczenia rodzinne – 
wydatki bieżące, zasiłki i pomoc w naturze, bieżąca działalność 
Ośrodka , usługi opiekuńcze, prace społecznie użyteczne              2 138 561 zł

2. środki  na zadania zlecone ( finansowane z budżetu państwa)
           - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z bieżącym 
             utrzymaniem działu św. rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotne 
             od osób pobierających zasiłki stałe i niektóre 
             świadczenia rodzinne, zasiłki stałe - 2 048 964 zł
3. środki na zadania własne  z dotacji ( finansowane 

z budżetu państwa) 
         – zasiłki okresowe, dofinansowanie do  bieżącego 

            utrzymania Ośrodka, realizacja programu 
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 346 003 zł

4. środki na realizację projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) pt.: „Od aktywnej integracji do zatrudnienia
 – aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów 
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach” w tym:

                   - Europejski Fundusz Społeczny (85,0%)  – 74 675 zł
                   - Budżet państwa (4,5%) – 3 953 zł
                   - Budżet gminy jako wkład własny (10,5%) – 9 225 zł

                               Razem środki na realizację Projektu – 87 853 zł

5. środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych 
jednostki (darowizny) -                       16 548 zł

                                        

                                                                              Razem a) – e): 4     637 929 zł  

11 Wydatkowanie środków na realizację zadań własnych gminy :
      (szczegółowy opis wydatków na zadania własne zawierają załączniki  do sprawozdania
      od nr 1 do nr 7)

a) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej - 112 478 zł
b) prowadzenie obsługi GKRPA - 34 301 zł
c) świadczenia rodzinne (bieżące utrzymanie działu ze środków

                  własnych gminy) - 110 962 zł
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d) zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne) - 519 963 zł
e) bieżąca działalność Ośrodka - 1 225 788 zł
f) usługi opiekuńcze - 72 522 zł
g) prace społecznie  użyteczne - 62 547 zł

                                                                                Razem:       2 138     561 zł  

11 Wydatkowanie środków  z dotacji na realizację zadań zleconych:
      (szczegółowy opis wydatków na zadania zlecone zawierają załączniki 
      do sprawozdania  od nr 8 do nr 9) 

a) zadania z pomocy społecznej, z czego na:
- zasiłki stałe - 144 015 zł
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe -                          12 021 zł

                                                                       Razem: 156 036 zł

b) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, z czego na:
- zasiłki rodzinne – 511 185 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 501 140 zł
- świadczenia opiekuńcze – 450 936 zł
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre 

świadczenia rodzinne - 2 533 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 

         niektórych świadczeń –   15 076 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 186 000 zł
- zaliczki alimentacyjne - 107 532 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 46 510 zł
- bieżące wydatki na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 72 016 zł

                                                                      Razem: 1 892 928 zł
                                                                      
                                                                      Razem: a) +b)- 2 048 964 zł

4. Wydatkowanie środków z dotacji na realizację  zadań własnych  :
      (szczegółowy opis wydatków na zadania własne z dotacji 
       zawierają załączniki  do sprawozdania od nr 10 do nr 12) 

a) zasiłki okresowe - 72 000 zł
b) dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka, - 174 468 zł
c) Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99 535 zł

                                                                    Razem: 346 003 zł
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5. Wydatkowanie środków  na realizację projektu współfinansowanego 
 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
 Społecznego (EFS) pt.: „Od aktywnej integracji do zatrudnienia
 – aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów 
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach” :
     (szczegółowy opis wydatków na rachunku dochodów własnych zwiera 
      załącznik do sprawozdania nr 13)

a) wydatki Europejski Fundusz Społeczny (85,0%)  – 74 675 zł
b) wydatki Budżet państwa (4,5%) – 3 953 zł
c) wydatki Budżet gminy jako wkład własny (10,5%) – 9 225 zł

                              
 Razem środki na realizację Projektu –   87     853 zł  

 
6. Wydatkowanie środków na rachunku dochodów własnych  :
      (szczegółowy opis wydatków na rachunku dochodów własnych 

zwierają załączniki do sprawozdania od nr 14 do nr  15) 

a) darowizna na zorganizowanie wycieczki do Rzędkowic
dla dzieci Świetlicy Socjoterapeutycznej i dzieci 
uczestniczących w Programie „Otwarte dni Świetlicy”, - 4 133 zł

b) darowizny dla mieszkańców Lędzin poszkodowanych 
w wypadku autokarowym w dniu 11 lipca 2008 roku 
w Serbii- 12 415 zł

                                                                    Razem: 16 548 zł

                                                            Razem pkt 2.- 6.:      4     637     929 zł  
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B. DOCHODY

W  ramach  swojej  bieżącej  działalności  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Lędzinach realizuje  również  dochody.  W 2008 roku planowana wysokość  dochodów ujęta  w 
budżecie miasta na 2008 rok wynosiła 23 500,00 zł,  z czego  zrealizowano                64 817,13 zł, co 
stanowi 275,82% wykonania. 

Dochody realizowane przez Ośrodek  w 2008 roku to:

1. Dochody odprowadzane do  budżetu gminy w tym:

a) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu zaliczek
alimentacyjnych (część należna gminie) - 4 421,00 zł

b) 20% odzyskanych przez komornika należności z tytułu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego  (dochód budżetu gminy wierzyciela 
i dłużnika) - 306,22 zł

c) zwroty świadczeń z pomocy społecznej - 22 787,45 zł
d) odpłatność rodziny za osoby umieszczone w DPS - 6 418,78 zł
e) odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach bankowych- 4 686,32 zł
f) pozostałe wpływy z bieżącej działalności Ośrodka i Świetlicy  – 8 143,87 zł

                                                                                       Razem: 46 763,64 zł

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym:

a) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  oraz 
nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie  społeczne 
od świadczeniobiorców- 7 382,14 zł

b) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 3 396,03 zł
c) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu 

zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% 
(dochód budżetu państwa) - 4 421,08 zł

d) 60% odzyskanych przez komornika należności z tytułu 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód budżetu państwa) - 790,86 zł

e) zwroty błędnie wypłaconych świadczeń rodzinnych - 1 032,00 zł
f) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                 

 i zaliczek alimentacyjnych - 786,44 zł
g) pozostałe wpływy z bieżącej działalności Ośrodka -        28,30 zł

                                                                                       Razem: 17 836,85 zł
3. Dochody odprowadzone do obcych gmin jako dochód 
gminy dłużnika alimentacyjnego - 216,64 zł

                                                           Razem pkt 1. + 2.+ 3. :     64     817,13 zł  
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C. INFORMACJE DODATKOWE MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ 
DOCHODÓW:

1. Świadczenia nienależnie pobrane

W sprawach o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne zachodzą sytuacje, w 
których przyznane wnioskodawcom świadczenia uznaje się za nienależnie pobrane. Są to sytuacje 
kiedy osoby ubiegające się o przedmiotowe świadczenia nie spełniają obowiązku informowania 
Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej, bądź wprowadzają organ wypłacający w 
błąd. 

Tytułem  zwrotu  świadczeń  uznanych  za  nienależnie  pobrane  świadczenia  w  2008  roku 
wpłynęło ogółem 10 778,17 zł. 

Oprócz  tego  zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  rodzinnych  i  ustawą  
o  postępowaniu  wobec  dłużników  alimentacyjnych  oraz  zaliczce  alimentacyjnej  (ustawę  o 
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dniem 1.10.2008r. 
zastąpiła  ustawa o  pomocy  osobom uprawnionym do alimentów)  od   świadczeń  uznanych  za 
nienależnie  pobrane nalicza  się   ustawowe odsetki.  W 2008 roku dochody uzyskane z  tytułu 
pobranych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 786,44 zł.

W przypadku natomiast kiedy świadczeniobiorca uchyla się od spłaty nienależnie pobranych 
świadczeń ,  Ośrodek ma prawo skierować sprawę do komornika , zgodnie z ustawą            o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W 2008 roku w ramach powyższego postępowania 
MOPS wystawił  3  tytuły wykonawcze  na łączną kwotę 1 328,93 zł , z czego :

1 124,23 zł  w sprawach o zasiłki celowe zwrotne
   192,00 zł  w sprawach  o świadczenia rodzinne,
     12,70 zł w sprawach o odsetki ze świadczeń rodzinnych.

  Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości komornicze wynoszą:
         1 657,80 zł w sprawach o świadczenia rodzinne,
         6 954,37 zł w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej.

2. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach realizował  zadania administracji rządowej w 
zakresie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej. Z dniem 1 października 2008 roku powyższą ustawę zastąpiła ustawa z 
dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z obu ustaw wynika 
obowiązek  ściągalności  od  dłużników alimentacyjnych za  pośrednictwem komornika   sądowego 
wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej. 

W  przypadku  zaliczki  alimentacyjnej   należność  dłużnika  powiększa  się  o  5  %,  
z czego 50% stanowi dochód budżetu gminy, a drugie 50% dochód budżetu państwa.
W przypadku  funduszu  alimentacyjnego  należność  dłużnika  ściągalna  jest  wraz  z  ustawowymi 
odsetkami, naliczanymi od następnego dnia po dniu wypłaty świadczenia osobie uprawnionej.  20% 
należności stanowi dochód gminy wierzyciela, 20% dochód gminy dłużnika, 60% wraz z odsetkami 
dochód  budżetu  państwa.  Oprócz  wyżej  wymienionych  dochodów  gminie  przysługuje  20% 
należności  wyegzekwowanych  przez  komornika  sądowego  z  tytułu  działań  podejmowanych 
względem dłużnika. Należność ta trafia bezpośrednio na konto gminy, bez pośrednictwa Ośrodka.

Na dzień 31.12.2008 roku zaewidencjonowany stan należności do odzyskania kształtuje się 
następująco:
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Zaliczki alimentacyjne

Lp. Rodzaj dochodu
Stan 

należności na 
dzień 

31.12.2008 
rok 

Odzyskane 
należności przez 

komornika 
sądowego

Stan należności do 
odzyskania, 

zaewidencjonowany 
na dzień 31.12.2008 

rok
1. 50%  dochodu  budżetu 

gminy 212 223,18 4 421,00 207 802,18
2. 50%  dochodu  budżetu 

państwa 212 223,45 4 421,08 207 802,37
Razem: 424 446,63 8 842,08 415 604,55

Fundusz alimentacyjny

Lp. Rodzaj dochodu
Stan 

należności na 
dzień 

31.12.2008 
rok 

Odzyskane 
należności przez 

komornika 
sądowego

Stan należności do 
odzyskania, 

zaewidencjonowany 
na dzień 31.12.2008 

rok
1. Dochód  budżetu  gminy 

(20%  dla  organu 
wierzyciela,  20%  dla 
organu dłużnika gdy gmina 
jest organem dłużnika)

12 074,00 306,22 11 767,78

2. Dochód budżetu państwa 
(60% dla budżetu państwa 
wraz z odsetkami) 

29 759,40 790,86 28 968,54

3. Dochód  gminy  obcej 
(20%  dla  organu  gminy 
dłużnika)

5 210,00 216,64 4 993,36

Razem: 47 043,40 1 313,72 45 729,68
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II. Zadania zrealizowane w roku 2008

W  ramach  zadań  ustawowych  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizował  zadania 
wynikające  z  ustawy o  pomocy społecznej  z  zakresu  zadań własnych gminy i  zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.
Ponadto realizował zadania nałożone innymi przepisami. 
        Na mocy przepisów o organizacji  prac społecznie użytecznych prowadził   obsługę tego 
zadania. 
Do prac społecznie użytecznych wyłoniono w roku minionym 70 osób spełniających zapisy ustawy o 
promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy,  z czego  63  zaproponowano wykonywanie prac 
społecznie  użytecznych.  Skierowanie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  otrzymało  41  bezrobotnych. 
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8  spośród skierowanych bez usprawiedliwienia odmówiło przyjęcia propozycji wykonywania prac 
społecznie  użytecznych,  14 nie  zostało  zakwalifikowanych  bądź  przerwało  prace  przedstawiając 
zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy.  Faktycznie  na przestrzeni od marca do września 
podjęło  i  brało  udział  w  pracach 41  osób,  z  czego  27 to  osoby  samotnie  gospodarujące, 
3  członkowie rodzin z dziećmi,  10 pozostałe rodziny.  Bezrobotni byli zatrudnieni w ramach prac 
społecznie użytecznych w jednostkach miejskich, głównie szkołach oraz na terenie budynku przy 
ulicy  Pokoju  37  (budynek  po  byłej  Scholi  Nostrze).  Wykonywali  głównie  prace  porządkowe 
i  remontowo  budowlane.  Stwierdzić  należy,  iż  skuteczność  oddziaływania  prac  społecznie 
użytecznych  na  postawy  bezrobotnych  klientów  pomocy  społecznej  jest  bardzo  niska.  Tylko 
5 spośród osób wykazanych na listach osób zakwalifikowanych przez Ośrodek do ich wykonywania 
podjęło pracę. Ryzykownym byłoby stwierdzenie, że bezpośrednią przyczyną podjęcia pracy było 
doświadczenie wyniesione z prac społecznie użytecznych.

Od wielu lat ośrodek realizuje zadania w ramach rządowego programu  „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.  W ramach tego zadania przyznawał pomoc w postaci zakupu gorących 
posiłków oraz zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności osobom, które z różnych przyczyn nie 
były w stanie korzystać z gotowych posiłków. W skali całego roku zakupiono 30 186 posiłków dla 
151 rodzin.

W ostatnich  latach  MOPS  nie  organizuje  samodzielnie  wypoczynku  letniego  dla  dzieci 
i młodzieży. Korzysta z ofert innych instytucji i organizacji. W roku minionym skierował 41 dzieci na 
wypoczynek organizowany przez te właśnie instytucje i organizacje. I tak: 6 dzieci wyjechało na obóz 
żeglarski organizowany przez Ligę Obrony Kraju Koło Lędziny,  15 dzieci na kolonie zaoferowane 
przez Śląskie Kuratorium Oświaty a 18 dzieci, głównie uczestników Świetlicy Socjoterapeutyczne, na 
kolonie, których organizatorem była Katolicka Fundacja Dzieciom                      z Katowic.

W okresie świątecznym MOPS przyznał  39  rodzinom znajdującym się w bardzo trudnych 
sytuacjach dodatkowe bony, o wartości 50,00 zł każdy, na łączną wartość 30 186 zł.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy o postępowaniu wobec  dłużników 
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, a od października ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów MOPS realizował świadczenia rodzinne i alimentacyjne (od października świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego) oraz podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Do  stałych  zadań  realizowanych  przez  Ośrodek  należy  współpraca  z  organizacjami 
pozarządowymi z terenu miasta. Podobnie jak w latach poprzednich Ośrodek był współorganizatorem 
obchodów VII Światowego Dnia FAS. 
14 października w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja naukowa z udziałem wielu znaczących 
osób ze świata polityki, nauki i życia społecznego.

Ośrodek wspierał także działania i przedsięwzięcia innych organizacji pozarządowych m. in. 
Chrześcijańskiego  Stowarzyszenia  Dobroczynnego,  które  uruchomiło  schronisko  dla  osób 
bezdomnych oraz rozpoczęło prace na rzecz powołania  mieszkań socjalnych na potrzeby miasta 
Lędziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział także w obchodach Tygodnia dla ofiar przestępstw 
organizując dyżur dla mieszkańców miasta będących ofiarami przestępstw bądź zainteresowanych 
problematyką  niesienia  pomocy  ofiarom  przestępstw.  Do  udziału  w  spotkaniach       z 
zainteresowanym  zaproszeni  zostali  kuratorzy  zawodowi  działający  przy  Sądzie  Rejonowym 
w Tychach, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  w Bieruniu, prawnik oraz przedstawiciele 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach  zadań  statutowych  MOPS  prowadził  obsługę  kadrowo-płacową  i  finansowo- 
księgową Kuchni Miejskiej i Targowiska Miejskiego.

MOPS  organizował  zbiórki  odzieży  używanej,  mebli  i  sprzętu  gospodarstwa  domowego 
i  przekazywał  potrzebującym.  Na  koniec  roku  jako  dodatkową  pomoc  w  okresie  świątecznym, 
przyznał  także  w ramach decyzji  administracyjnych bony spożywcze  o  wartości  50,00  zł  każdy 
osobom i rodzinom. 

W roku minionym MOPS opracował  i  wprowadził  w życie   dwa ważne dla  miasta  dokumenty: 
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Miejski System Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Miejski System Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie wpisujące się w założenia  Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2006 – 2013. Przedstawiciel MOPS brał również udział w pracach Społecznego Komitetu ds. 
Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 Roku. 

W 2008 roku MOPS pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  na  realizację  projektu  systemowego  p.n.  „OD  AKTYWNEJ  INTEGRACJI  DO 
ZATRUDNIENIA – aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lędzinach”. Prace nad projektem i jego realizacja przebiegły pomyślnie. W projekcie 
wzięło udział 8 osób, podopiecznych MOPS, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Były 
to osoby w wieku od 18 do 24 roku życia, bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, zagrożone 
wykluczeniem społecznym. W ramach projektu beneficjenci przeszli założoną ścieżkę wsparcia, na 
którą składały się szkolenia ogólne mające na celu przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy 
(umiejętności  w zakresie  pisania  listów motywacyjnych i  CV, obsługi  urządzeń komputerowych, 
korzystania  z  programów komputerowych,  prowadzenia  rozmów z  potencjalnymi  pracodawcami, 
kształtowania własnego wizerunku itp.),  doradztwo zawodowe,  prawne i  psychologiczne,  którego 
celem było określenie predyspozycji psychospołecznych i zawodowych beneficjentów oraz szkolenia 
zawodowe.100% beneficjentów ukończyło udział w projekcie.

W roku minionym MOPS zaangażowany był w pomoc ofiarom wypadku autokarowego w 
Serbii,  w  którym  ucierpiało  29 mieszkańców  miasta.  W  tym  celu  uruchomił  konto  specjalne 
(rachunek dochodów własnych), na którym zgromadził środki na rzecz pomocy ofiarom wypadku w 
Serbii .
Szczegółowe sprawozdanie z pomocy ofiarom wypadku zawiera załącznik nr 15.

III.Ocena realizacji zadań zrealizowanych w roku 2008

      III.1. Świadczenia z pomocy społecznej

Zadania  pomocy  społecznej  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  planami  przyjętymi 
na początku roku. Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia, spełniające przesłanki ustawowe, 
współpracujące z pracownikami socjalnymi, spełniające zapisy zawarte  w kontraktach otrzymały 
pomoc. 

Na przestrzeni całego roku Ośrodek przyznał 830 467 różnych  świadczeń, z czego 686 451 w 
zakresie zadań własnych gminy.
W 105 przypadkach odmówił pomocy, w tym w  39  z uwagi na brak współpracy i współdziałania 
w rozwiązywaniu własnej sytuacji. Pozostałe odmowy miały miejsce ze względu na marnotrawienie 
środków  własnych  bądź  przyznanej  pomocy,  a  także  przekroczenie  kryterium  dochodowego 
i niespełnienie innych wymogów ustawowych. Nie było odmów spowodowanych brakiem środków 
finansowych na świadczenia z pomocy społecznej.
W  3  przypadkach strony skorzystały z  prawa odwołania, z  czego w  1  Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze uchyliło decyzję MOPS do ponownego rozpatrzenia a 2 utrzymało w mocy.

W roku 2008 w ramach skarg i wniosków przyjęto 12 wniosków. Wnioski dotyczyły przede 
wszystkim udzielenia pomocy, odmowy udzielenia pomocy,  wglądu do akt i odbycia praktyk lub 
stażu.

Realizowana w Ośrodku pomoc w  42  przypadkach doprowadziła do usamodzielnienia się 
osób  i  rodzin  bądź  ograniczenia  częstotliwości  korzystania   ze  świadczeń  lub  też  ograniczenia 
wymiaru przyznawanej pomocy.

W sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 2 291 decyzji, co w praktyce oznacza 
średnio 458 decyzji na 1 pracownika socjalnego.

Ogólnie  rzecz biorąc  świadczenia  realizowane były bez większych zakłóceń.  Problemów 
nastręczała  jedynie  interpretacja  przepisów,  zwłaszcza  w  zakresie  świadczeń  rodzinnych  i 
alimentacyjnych, pojawiające się w tym zakresie orzecznictwo oraz konieczność weryfikacji stanu 
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faktycznego świadczeniobiorców i spowodowana tym konieczność wydawania nowych rozstrzygnięć. 
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1. Charakterystyka klientów pomocy społecznej
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Liczba klientów pomocy społecznej uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do  roku 
ubiegłego i lat poprzednich. .
Powodem zmniejszenia liczby korzystających ze świadczeń pieniężnych jest między innymi poprawa 
sytuacji na rynku pracy, w tym w mieście i okolicy. 
Wielu spośród klientów podjęło zatrudnienie w ramach umów o pracę lub umów zleceń.  Były to 
przede wszystkim osoby krótkotrwale bezrobotne. Osoby długotrwale bezrobotne podobnie jak w 
okresach wcześniejszych nie wyrażają woli podjęcia stałego zatrudnienia bądź zatrudnienia w ogóle. 
Jest to szczególnie widoczne przy kierowaniu tych osób na prace społecznie użyteczne. 

Rozkład  przesłanek  kwalifikujących  do  przyznania  świadczeń  z  pomocy  społecznej 
kształtował się bardzo podobnie do lat poprzednich. Niemniej jednak najczęściej pojawiającą się w 
roku ubiegłym było ubóstwo. Grupę  świadczeniobiorców zakwalifikowaną do pomocy z uwagi na 
ubóstwo charakteryzują niskie, nie pozwalające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych 
dochody, bądź całkowity ich brak. Często jedyny dochód  tej grupy osób stanowią świadczenia z 
pomocy społecznej. Ubóstwem dotkniętych było w roku minionym 502 osoby w 205 rodzinach.

Jako  kolejną  przesłankę  wymienić  należy  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  (131  rodzin  liczących  5437  osób). 
Znamienny jest fakt, iż  przesłanki te zazwyczaj współwystępują i pozostają w zależności od siebie. 
Trudno  stwierdzić  jednoznacznie  czy  to  ubóstwo  wywołuje  ogólną  bezradność  życiową,  czy 
bezradność generuje ubóstwo.

Często wymienianym przez pracowników socjalnych powodem przyznawania pomocy jest 
niepełnosprawność (104 rodziny liczące 207 członków) oraz długotrwała choroba (56 rodzin, w 
tym 123 członków).
         Mimo spadku stopy bezrobocia nadal na jednej z czołowych pozycji pojawia się bezrobocie 
(60 rodzin liczących 209 osób).  Ciągle funkcjonują jeszcze rodziny, w których co najmniej jedna 
osoba dorosła pozostaje bez pracy.  W głównej mierze są to rodziny ze środowisk podlegających 
wykluczeniu  społecznemu,  np.  dotknięte  chorobą  alkoholową,  niepełnosprawnością  powodującą 
trudności  w znalezieniu  zatrudnienia,  bezdomnością  i  podlegające  procesowi  tzw.  „dziedziczenia 
biedy”.             

Na podobnym jak w roku 2007 poziomie utrzymuje się ilość osób, którym przyznana została 
pomoc z tytułu  ochrony macierzyństwa,  mimo, iż korzystają one z innych świadczeń z obszaru 
zabezpieczenia  społecznego  (zasiłki  rodzinne  i  dodatki  do  tychże).  Z  tego  rodzaju  pomocy 
skorzystały 34 rodziny liczące 171 członków, w tym 26 rodzin to rodziny wielodzietne.

Wyraźny wzrost w stosunku do lat poprzednich odnotowano po stronie osób korzystających ze 
świadczeń z  pomocy społecznej  ze względu na występowanie zjawiska  przemocy domowej (25 
rodzin liczących 105 członków). Jest to  zjawisko niepokojące.
Wzrost ilości osób zgłaszających potrzebę wsparcia i pomocy w rozwiązaniu tego problemu świadczy 
także o profesjonalizacji  podejmowanych przez MOPS działań i  wzroście zaufania obywateli  do 
instytucji samorządowych.
Wyjątkowo duży wskaźnik stanowiły w roku 2008 osoby korzystające z pomocy ze względu na 
wystąpienie zdarzenia losowego. W ramach planowanych środków budżetowych pomoc z tego tytułu 
otrzymało 17 rodzin. Wśród zdarzeń losowych, w wyniku których ucierpieli członkowie tych rodzin 
wymienić należy wypadek autokarowy w Serbii oraz częste pożary domków fińskich.
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BEZDOMNOŚĆ
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 18 33 21 9 7 11 28
Liczba osób w rodzinach 26 56 38 15 7 13 31

UBÓSTWO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 53 70 66 79 48 39 205
Liczba osób w rodzinach 123 182 133 208 77 71 502

BEZROBOCIE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 229 263 249 273 202 147 60
Liczba osób w rodzinach 745 832 786 723 564 460 209

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 118 139 113 111 83 94 104
Liczba osób w rodzinach 368 419 294 276 221 219 207

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 131 161 162 135 83 73 56
Liczba osób w rodzinach 314 434 386 304 188 165 123

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liczba rodzin 235 306 264 257 218 171 131

Liczba osób w rodzinach 806 952 835 780 709 526 437

ALKOHOLIZM
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 4 23 12 20 8 5 12
Liczba osób w rodzinach 12 61 28 55 21 11 33

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 1 4 3 6 8 4 9
Liczba osób w rodzinach 7 18 3 7 17 4 25

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 4
Liczba osób w rodzinach 17

PRZEMOC W RODZINIE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 3 10 2 3 25
Liczba osób w rodzinach 8 41 7 8 106

ZDARZENIE LOSOWE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba rodzin 1 1 3 3 17
Liczba osób w rodzinach 4 5 12 6 65

            Przyczyny kwalifikujące do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej          
w latach 2002-2008

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO



2. Praca socjalna 

W roku 2008 oprócz pracy polegającej na wykonywaniu stałych czynności  związanych z 
prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń finansowych pracownicy socjalni 
prowadzili  również pracę socjalną.  Pomocą udzielaną  w postaci  pracy socjalnej  objęte  zostały 
wszystkie osoby i rodziny zgłaszające się do MOPS. W tej grupie znajdują się także osoby i rodziny 
nie wymagające wsparcia finansowego.
Warte podkreślenia jest to, że wielokrotnie pomoc udzielana była w oparciu o ścisłą współpracę z 
innymi  instytucjami  i  organizacjami.  Partnerstwo  i  interdyscyplinarność  działań  powoduje 
podwyższenie standardu proponowanych usług i większą skuteczność działań.  

W  ramach  działań  wspierających  pracę  pracowników  socjalnych  przeprowadzane  były 
również superwizje grupowe i indywidualne.

W przypadkach trudnych wymagających ingerencji i konsultacji przedstawicieli innych służb 
kontynuowano także pracę metodą zespołów interdyscyplinarnych. W minionym roku uruchomiono 
19  zespołów z  udziałem pedagogów szkolnych,  kuratorów zawodowych  i  społecznych,  policji  i 
pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie.  Konsekwencją  prac  zespołów 
interdyscyplinarnych  było  wypracowanie  planów  pomocy  dla  rodzin  dysfunkcjonalnych,  z 
problemami  opiekuńczo-wychowawczymi,  dotkniętych  przemocą i  znajdującym się  w sytuacjach 
konfliktowych. Wynikiem pracy zespołów interdyscyplinarnych było skierowanie 14  wniosków do 
sądu o wgląd w sytuację rodzinną i poddanie rodzin nadzorowi kuratora sądowego, 12 zgłoszeń do 
Komendy Powiatowej Policji i 3 do Prokuratury Rejonowej o popełnienie przestępstwa przemocy. 
Pracownicy MOPS brali udział także w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych powoływanych 
przez inne służby (11 posiedzeń).
W przypadkach wymagających interwencji  fachowców z innych dziedzin,  przekazano sprawy do 
załatwienia specjalistom. Przykładem być mogą mediacje przeprowadzone na rzecz klientów Ośrodka 
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez uprawnionych mediatorów, a 
także  skierowanie  osób  po  porady  prawne, porady  psychologiczne,  na  terapię  rodzinną  i 
indywidualną, terapię dla sprawców przemocy,  itp. W roku ubiegłym po powyższe porady do PCPR 
skierowano 16 osób i rodzin.

Wiele  działań  prowadzonych  w  ramach  pracy  socjalnej  przyniosło  pozytywne  efekty  w 
postaci podjęcia pracy zarobkowej przez klientów, pełnego usamodzielnienia się bądź odejścia od 
systemu  pomocy  społecznej  na  pewien  czas,  poprawy  funkcjonowania  rodzin   w  wyniku 
przeprowadzonych treningów umiejętności społecznych (poprawa relacji między członkami rodzin, 
pogłębianie zaufania, rozwijanie umiejętności komunikowania, planowanie i wydatkowanie budżetu 
własnego,  prowadzenie  gospodarstwa  domowego  itp.),  podejmowania  leczenia  odwykowego, 
umiejętności  radzenia  sobie  w  nowych  sytuacjach,  umiejętności  dokonywania  samooceny, 
wzmocnienia poczucia własnej wartości.
Efektywność działań podejmowanych przez pracowników jest trudno mierzalna. Nie zawsze bowiem 
efekty działań przekładają się na liczby, które mogłyby świadczyć o całkowitym usamodzielnieniu się 
klientów i oderwaniu od systemu zabezpieczenia społecznego, a tym samym zmniejszeniu wydatków 
ponoszonych na pomoc społeczną.
W wielu przypadkach o efektywności pracy z klientami świadczą drobne sukcesy osiągane przez nich 
czy  zmiana  sposobu  percepcji  rzeczywistości  i  wzrost  świadomości  społecznej.  Praca  socjalna 
podejmowana w oparciu o  współpracę  z  innymi  służbami  zdecydowanie  wzmacnia  powoływaną 
efektywność  i  daje  osobom  na  rzecz  których  jest   wykonywana  poczucie  wiarygodności   i 
profesjonalizmu instytucji ją świadczących. 
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3. Interwencje w środowisku

W  przypadkach zgłoszeń policji,  instytucji,  osób trzecich bądź samych zainteresowanych 
dotyczących przemocy, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci oraz wszelkich innych 
nieprawidłowości  w funkcjonowaniu rodziny pracownicy Ośrodka przeprowadzają  interwencje  w 
środowisku pobytu osoby,  której  zgłoszenie dotyczy.  Są to  wejścia  indywidualne albo w asyście 
innego pracownika, specjalisty, kuratora, policjanta, wychowawcy Świetlicy, pedagoga szkolnego lub 
członka  rodziny.  Celem  wejścia  w  środowisko  jest  uzyskanie  pełnej  i  obiektywnej  wiedzy  o 
występującym problemie, podjęcie środków zaradczych i pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji.
W roku 2008 pracownicy przeprowadzili  64 interwencji w sprawach dotyczących przemocy bądź 
niewydolności  opiekuńczo-wychowawczej  rodziców.  Interwencje  podejmowane  były  głównie  po 
zgłoszeniach dokonanych przez funkcjonariuszy policji, przedstawicieli służb medycznych bądź osób 
z najbliższego otoczenia osób wskazanych. Zaznaczyć należy, że wśród wymienionych przypadków 
znajdowały się wiele rodzin nie mających dotąd styczności z pomocą społeczną.
Na  przestrzeni  całego  roku  odnotowano 24  przypadki  zgłoszeń  występowania  przemocy 
w rodzinie.  W sytuacji  występowania  przemocy Ośrodek podejmował  wszystkie  możliwe środki 
zaradcze i obejmował rodziny stałym monitoringiem.
Słaby punkt w pracy ze środowiskami dotkniętymi przemocą stanowił nadal brak hostelu dla ofiar 
przemocy. Poprawie uległa dostępność do specjalistów zatrudnionych w ramach Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
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1. Zasiłki rodzinne, dodatki i świadczenia opiekuńcze

W  ramach  realizacji  świadczeń  rodzinnych  i  alimentacyjnych  wydano  1  116  decyzji 
administracyjnych, z czego: 1 012 w sprawach świadczeń rodzinnych, 57 w sprawach o przyznanie 
zaliczki  alimentacyjnej,  47  w sprawach o przyznanie  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego (na 
mocy ustawy obowiązującej od października 2008 roku), na podstawie których przyznano  16 087 
świadczeń.
Świadczenia rodzinne w skład których wchodzą zasiłki rodzinne, przysługujące do nich dodatki i 
świadczenia  opiekuńcze  trafiły  do  491  rodzin,  w  tym  1  031  dzieci.  Z  zaliczki  alimentacyjnej 
skorzystało 71 dzieci w 32 rodzinach. Świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego trafiły do 34 
rodzin na 72 dzieci. 

Przysługujące  do  niektórych  świadczeń  składki  na  ubezpieczenia  emerytalno-rentowe 
przyznano 13 osobom. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzono  w stosunku do 6 osób.

W  kwestii  świadczeń  rodzinnych  i  alimentacyjnych  wniesiono  6  odwołań  od  decyzji 
wydanych przez Dyrektora MOPS, z czego  3  Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w 
mocy,  2 uchyliło do ponownego rozpatrzenia. Ponadto 6 osób wniosło odwołania na mocy wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego i  otrzymało nadpłatę  świadczeń,  które  na mocy przepisów ustawy o 
postępowaniu wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej im nie przysługiwały.

W  130  przypadkach Ośrodek wszczął postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne i 
przysługujące do nich dodatki, a w 11 wznowił postępowanie czego następstwem była zmiana bądź 
uchylenie decyzji o przyznaniu świadczeń. 

W okresie od stycznia do grudnia 2008 MOPS zrealizował świadczenia rodzinne  wg 
poniższego zestawienia.
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ANALIZA ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYVH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ
- świadczenia wypłacone w 2008 roku 
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2. Zaliczki alimentacyjne 

Zaliczki alimentacyjne przyznano w  61  rodzinach.  Łącznie przyznano  566 świadczeń na 
łączną kwotę 120 421,00 zł
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3. Nienależnie pobrane świadczenia

Na przestrzeni  minionego roku wydano  21  decyzji  o  stwierdzeniu nienależnie  pobranych 
świadczeń, w tym  18  w sprawach świadczeń rodzinnych przysługujących do nich dodatków,  3  w 
prawach o zaliczki alimentacyjne. 

IV. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Poza  zadaniami  wynikającymi  z  ustawy  o  pomocy  społecznej  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej realizuje także zadania wynikające z innych aktów prawa obowiązujących w obszarze 
polityki  społecznej.  Niektóre  z  nich  zapisane  zostały  w  realizowanej  przez  Ośrodek  Miejskiej 
Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2006  –  2013.  Wybrane  zagadnienia 
rozwiązuje we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należą do 
nich  profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  uzależnień  i  przemocy  domowej 
oraz  prowadzenie  Świetlicy  Socjoterapeutycznej.  W  ramach  działalności  Ośrodka  klienci  są 
kontraktowani w zakresie udziału w procesie leczenia odwykowego i terapii.

1. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na przestrzeni roku 2008 do Świetlicy Socjoterapeutycznej uczęszczało 34 dzieci z 22 rodzin, 
w tym 7  niepełnych,  5 zrekonstruowanych i  1  rodziny zastępczej.  19 dzieci  to  uczniowie szkół 
podstawowych,  12 gimnazjum,  2 do szkół zawodowych,  1  do technikum górniczego. Wśród tych 
rodzin 16  dotkniętych było problemem uzależnienia  od alkoholu,  który w przypadkach dotyczył 
obojga rodziców, w 6 występowała przemoc, w tym w 4 przypadkach sprawcą przemocy był ojciec, 
w 2 matka,  2 rodziny objęte były nadzorem kuratora.
5  uczestników  to  dzieci  przyjęte  w  minionym  roku.  Pozostali  to  uczestnicy  przyjęci  w  latach 
poprzednich kontynuujący pobyt w Świetlicy. Stan uczestników Świetlicy na dzień 31 grudnia 2008 – 
28. Spośród tej grupy 8 dzieci nie otrzymało promocji do następnej klasy.

W okresie minionego roku do placówek opiekuńczo- wychowawczych resocjalizacyjnych lub 
podobnych skierowano 13 uczestników Świetlicy.
Nadzorem kuratora objętych było 6 dzieci korzystających z pobytu w Świetlicy2
20  uczestników Świetlicy przyznało się do eksperymentowania z alkoholem,  13  paliło papierosy, 
1  miało konflikty z  prawem a  13 przejawiało zachowania agresywne prowadzące do konfliktów 
z rówieśnikami.
           W sprawach uczestników Świetlicy wychowawcy interweniowali 26 razy  w  środowiskach 
zamieszkania dzieci. Z rodzinami w ich środowisku zamieszkania spotykali się 210 razy. 
.Z  tymi  rodzinami  wychowawcy  prowadzili  pracę  socjalną.  Zorganizowali  7  spotkań  Grupy 
Wsparcia dla Rodziców uczestników Świetlicy. 
Czterokrotnie  wychowawcy Świetlicy  podejmowali  interwencje  z  udziałem policji,  pracowników 
socjalnych,  kuratorów  i  przedstawicieli  placówek  oświatowych.  W  ich  wyniku  skierowali 
1 wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i 3 wnioski o wgląd w sytuację rodzinną do Sądu Rejonowego w Tychach.
Zadaniem Świetlicy jest spełnić trzy funkcje: wychowawczą, opiekuńczą i społeczną.
Działalność  Świetlicy  oparta  jest  o  dwa  podstawowe  zagadnienia:  profilaktykę   i  socjoterapię. 
W profilaktykę  wpisuje  się  m.in.  racjonalne  organizowanie  czasu  wolnego.  Do  stałych  pozycji 
w działalności profilaktycznej w roku 2008 należały;
− Kółko Plastyczno -Techniczne, którego zajęcia prowadzone są przynajmniej raz w tygodniu: 

celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, ale także ułatwianie 

24



uwalniania  emocji,  wyrażanie  własnych  problemów  i  oporów  trudnych  w  werbalizacji  oraz 
stwarzanie możliwości odreagowywania tłumionych, przykrych uczuć,

− Kółko Kronikarskie, w ramach którego uczestnicy wraz z wychowawcami dokumentują ważne 
wydarzenia z życia Świetlicy,

− Kółko Dobrego Filmu i Kółko Dobrej Bajki, podczas których omawiane są i analizowane treści 
wcześniej oglądanych filmów i bajek,

− Kółko  Informatyczne,na  zajęciach  którego  dzieci  zaznajamiane  są  z  obsługą  komputera, 
programami komputerowymi, uczą się korzystania z zasobów internetu, pakietów edukacyjnych, 
gier rozwojowych oraz redagowania i pisania pism, odrabiania prac domowych,

− zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe  polegające na organizowaniu wszelkiego rodzaju zabaw 
ruchowych, gier, uprawianiu tenisa stołowego oraz ćwiczeniach  w basenie i nauce pływania.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w Świetlicy mają za zadanie stworzenie uczestnikom 
klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa, zachęcania do wzajemnego wspierania się, budowania 
pozytywnej samooceny, nauki asertywnych zachowań i samodzielnego podejmowania decyzji oraz 
stałe pobudzanie aktywności twórczej uczestników. Ważnym elementem pracy socjoterapeutycznej z 
dzieckiem jest praca z jego rodziną Dlatego też stały element tej pracy stanowią spotkania 
d) Grupy Wsparcia dla Rodziców uczestników Świetlicy, której głównym celem jest wsparcie się 

członków grupy poprzez dzielenie się osobistym doświadczeniem, przydatnymi informacjami, 
nadzieją, siłą i mądrością, emocjami i uczuciami, pomysłami rozwiązań, przykładami skutecznego 
radzenia sobie,

   Dodatkowo w roku 2008w Świetlicy prowadzone były zajęcia w ramach:
11 projektu „Świetlicowy Urząd Pracy” -  projekt  zainicjowany w roku 2006, którego celem 

głównym  jest  zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  uczestników  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Lędzinach; dzięki udziałowi w tym projekcie, uczestnicy zdobywają 
umiejętności społeczne, które w przyszłości pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy; ŚUP 
uczy ich umiejętności  załatwiania  spraw wynikających z  życia  społecznego,  korygowania 
negatywnych przekazów pokoleniowych, nabywania umiejętności w zakresie radzenia sobie z 
trudnościami, kultury bycia,

11 projektu  „Otwarte  Dni  Świetlicy”pt.  „Przyjazna  Świetlica”  -  projekt,  którym  objęto 
uczestników Świetlicy oraz 14 dzieci z terenu miasta: zajęcia odbywają się raz w tygodniu: 
dzięki  projektowi  dzieci  poznają  jak  można  ciekawie  i  efektywnie  spędzać  wolny  czas, 
rozwijać umiejętności, kreatywność, samodzielność, ćwiczyć cechy charakteru, jak wreszcie, 
zawierać i pielęgnować znajomości z rówieśnikami                            i osobami dorosłymi,     

11 Programu Angażowania Rodzin – program powstał i realizowany jest z myślą o rodzicach 
dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy, którzy borykają się z bezradnością w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych,  trudnościami  w  budowaniu  właściwych  relacji  rodzinnych, 
więzi; program ma na celu angażowanie całych rodzin, a tym samym uczenie ich miłości 
współodczuwania i wzajemnej troski                           o siebie, a prze to umiejętnej  
komunikacji i współdziałania,

11 ferie  zimowe, w  których  wzięło  udział  384 dzieci  (średnio  po  48  dzieci  dziennie) 
z terenu miasta: zajęcia, głównie plastyczno-techniczne prowadzone były w okresie od 14 do 
23 stycznia 2008 roku 

11 w ramach współpracy z pracownikami KWK „Ziemowit” w Lędzinach                              na 
zakończenie roku szkolno – świetlicowego wychowawcy zorganizowali                         dla 
uczestników Świetlicy dwie  wycieczki  do Jury Krakowsko -  Częstochowskiej,  podczas 
której  dzieci  mają  okazję  do  wspinaczki  skałkowej;  pozytywne  przykłady  organizatorów, 
wychowawców  sprzyjają  wdrażaniu  w  życie  pozytywnego  obrazu  dorosłego  oraz 
konstruktywnego  wzorca  życia,  uczą  współdziałania,  współpracy,  uczynności,  wspólnego 
radzenia sobie z trudnościami,
Wykaz  wszystkich  imprez  zorganizowanych  w  ramach  działalności  Świetlicy  
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Socjoterapeutycznej zawiera załącznik nr 17).

                   
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność  GKRPA  podobnie  jak  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  finansowana  jest 
ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania  podejmowane przez Komisję 
wynikają wprost z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku                           o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2007r. nr 70                              poz. 473),  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz  
1493)   oraz  zawarte  są  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miasta  w Lędzinach.

Do GKRPA w roku minionym wpłynęły 49 wniosków  o wszczęcie działań nakierowanych na 
podjęcie leczenia odwykowego przez osoby naruszające zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9 spośród wniosków skierowała Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu, 1 Prokuratura Rejonowa w 
Tychach  8 kuratorzy  działający  przy  Sądzie  Rejonowym w  Tychach,  12 pracownicy  MOPS,  5 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tychach, w pozostałych 14 przypadkach wnioskodawcami 
byli  członkowie  rodzin  osób  nadużywających  alkoholu.   Na  49 osób  zgłoszonych  37  stanowili 
mężczyźni, 12 kobiety. Z osobami nadużywającymi alkoholu, a także członkami ich rodzin Komisja 
odbyła rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Zespół motywacyjny działający w strukturach 
GKRPA przeprowadził rozmowy z 37 osobami. Celem rozmów było wyjaśnienie sytuacji tych osób i 
zmotywowanie  ich  do  podjęcia  dobrowolnego  leczenia.  Na  leczenie  w  trybie  ambulatoryjnym 
Komisja skierowała 36 osób, w trybie stacjonarnym 1.

Do biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Komisja skierowała  33 
osoby. Na badania zgłosiło się  20  osób, w tym  14 kobiet i  6 mężczyzn.  W 90% przebadanych 
przypadków  biegli  orzekli  zespół  zależności  alkoholowej.  U  pozostałych  osób  stwierdzili  picie 
szkodliwe.
W  1 przypadku  komisja  wnioskowała  do  sądu  o  wydanie  postanowienia  o  zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 
W  5  przypadkach  nieodłącznym  elementem  związanym  z  nadużywaniem  alkoholu  okazała  się 
przemoc fizyczna wobec członków rodziny.
Dla  potrzeb  GKRPA,  sądu  i  biegłych  orzekających  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu 
sporządzono 21 opinii środowiskowych w miejscu zamieszkania osób nadużywających alkoholu.

Na przestrzeni minionego roku GKRPA odbyła 16 posiedzeń, w tym 12 posiedzeń ogólnych, 4 
zespołu motywacyjnego.

Podobnie jak w latach minionych GKRPA inicjowała i koordynowała przebieg ogólnopolskiej 
akcji  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł  2008”,  przedstawiciele  Komisji  uczestniczyli  również  w 
przeprowadzaniu  i  ocenie  szkolnych  i  miejskich  konkursów profilaktycznych.  W rozwiązywaniu 
problemów  uzależnienia  GKRPA  współpracowała  z  różnymi  instytucjami  i  organizacjami 
społecznymi.

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca  ze  społecznością  lokalną  pozwala  na  zintensyfikowanie  i  zwiększenie 
efektywności  działań  nakierowanych  na  potrzebujących,  pogłębienie  zaufania  do  fachowo 
pomagających oraz wzmocnienie procesu integracji społecznej.
Celem  współpracy  jest  wzmacnianie  zdolności  osób  i  rodzin,  ale  także  grup  społecznych  do 
samodzielnego  rozwiązywania  własnych  problemów,  zawiązywanie  koalicji  na  rzecz  niesienia 
pomocy  potrzebującym,  pokonywanie  barier  komunikacyjnych,  przeciwdziałanie  skutkom 
dezintegracji społecznej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.
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W roku 2008 MOPS podejmował współpracę z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami pomocowymi działającymi na terenie 
powiatu,  Powiatowym Urzędem Pracy,  Młodzieżowym Biurem Pracy,  placówkami  oświatowymi, 
sądami, policją, organizacjami społecznymi i pracodawcami. 

Szczególnie efektywnie przebiegała współpraca z policją, pedagogami szkolnymi, kuratorami 
zawodowymi. Miała ona najczęściej postać spotkań w zespołach interdyscyplinarnych powoływanych 
dla  rozwiązania  konkretnych  problemów  osób  i  rodzin  przejawiających  silną  niechęć  do  ich 
rozwiązania  bądź  bezradność   i  nieumiejętność  samodzielnego  ich  rozwiązania.  Wiele  spotkań 
zorganizowano w sprawach dotyczących dzieci  i  młodzieży.  Wielokrotnie zespoły rozstrzygały w 
sprawach dotyczących przemocy, uzależnień, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych i konfliktów 
rodzinnych. 
Efektem działań interdyscyplinarnych było m.in. zawarcie porozumienia o współpracy  w sprawach 
dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w mieście.

We  współpracy  ze  Śląskim  Kuratorium  Oświaty  Ośrodek  wysłał  na  kolonie  letnie,  nie 
ponosząc przy tym żadnych nakładów finansowych    15    dzieci.  Przy stosunkowo niewielkim  zaś   
wsparciu ze środków własnych gminy skierowano    6    dzieci na obóz żeglarski organizowany przez   
Ligę Obrony Kraju we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Równie pomyślnie jak w latach poprzednich układała się współpraca z KWK „Ziemowit” 
Współpraca z kierownictwem i  pracownikami kopalni  ma miejsce od kilku lat. W ubiegłym roku 
przedstawiciele  kopalni  znów  zaangażowani  byli  w  organizację  wyjazdu  uczestników  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej  na  skałki  w  Jurze  Krakowsko-Częstochowskiej,  Wyjazdy  wsparli  także 
finansowo. 

W ramach współpracy z organizacjami społecznymi, która omówiona została  w rozdziale II, 
wspomnieć należy jeszcze o współpracy z  Caritas  Archidiecezji  Katowickiej  reprezentowanej  na 
terenie miasta przez Ośrodek Błogosławiona Karolina, który umożliwił przekazywanie  19 klientom 
Ośrodka darów z banku żywności. Dary przekazywane były w okresach miesięcznych. 

VI. Inwestycje, doposażenie MOPS

W roku 2008 mimo, iż zadanie to było ujęte w planie budżetowym miasta nie udało się 
zrealizować całkowitej adaptacji pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek. Środki przeznaczone na 
przeprowadzenie  remontu  pozwoliły  jedynie  na  wymianę  instalacji  elektrycznej,  komputerowej  i 
alarmowej oraz na instalację sufitów podwieszanych. 

VII. Stan zatrudnienia w MOPS

. Na koniec roku (stan na 31 grudnia 2008) w MOPS zatrudnionych było 32 pracowników (w 
przeliczeniu na etaty – 31,5), w tym: główny specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy 
socjalnej,  2  specjalistów  pracy  socjalnej,  3  starszych pracowników  socjalnych,  2 pracowników 
socjalnych i 1 specjalista pracy z rodziną.
W trakcie roku przyjęto 3 nowych pracowników, w tym 1 na umowę o zastępstwo, zwolniono 1.
Wielu  z  pracowników  podwyższało  swoje  kwalifikacje  zawodowe,  czy  to  w  formie  udziału  w 
szkoleniach, czy studiów. I tak na dzień 31 grudnia 2008:
− wykształcenie wyższe magisterskie posiadało  -    13 pracowników
− wykształcenie wyższe zawodowe  -   11
− wykształcenie średnie + ukończoną szkołę policealną  -   4
− wykształcenie średnie (ogólne lub techniczne)  -   3
− wykształcenie podstawowe  -   1
 4  pracowników  kadry  kierowniczej  ma  ukończone  różnego  rodzaju  studia  podyplomowe 
i specjalizację z organizacji pomocy społecznej, 1 pracownik ukończoną specjalizację  z organizacji 
pomocy społecznej, a 2 specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, 1 rozpoczął naukę na 
studiach magisterskich o specjalności praca socjalna.
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MOPS  zatrudnia  2  pracowników,  którzy  ukończyli  kurs  języka  migowego  co  pozwala 
na zapewnienie właściwej obsługi z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy.
W trakcie roku 30 pracowników MOPS wzięło udział w 86 szkoleniach.

W okresie całego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  2 osoby (uczniowie PZS), 
odbyły praktyki zawodowe, a 3 staże absolwenckie. 2 osoby miały możliwość wykonywania pracy 
wolontarystycznej.

VIII.  Kontrole

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poddany był kontroli  różnych organów.
W sumie przeprowadzono 5  kontroli: 1  kontrolę sanitarną (w Domu Dziennego Pobytu Seniora), 
kontrolę wydatków MOPS poniesionych w roku 2008 przeprowadzoną przez Urząd Miasta oraz 3 
kontrole  wewnętrzne  w  zakresie  prawidłowości  prowadzonej  dokumentacji  i  prawidłowości 
rozstrzygnięć w zakresie wydatków MOPS.

IX. Umowy

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2008 zawarto   34 umowy 
cywilno-prawne, w tym: na usługi telekomunikacyjne, komputerowe, opiekuńcze i specjalistyczne 
opiekuńcze,  realizację  bonów  żywnościowych  dla  klientów   i  pracowników  (z  ZFSS)  MOPS, 
przygotowanie gorących posiłków, dostawy opału, organizację szkoleń i kursów w ramach PO KL, 
umowy  darowizn,  obsługę  prawną,  rejestr  dłużników  alimentacyjnych,  prace  konserwatorsko-
gospodarcze, sprzątanie Ośrodka,  prowadzenie superwizji i szkolenia z zakresu BHP.
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Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2009

Wśród najpilniejszych potrzeb na rok 2009 należy wymienić:

1. Przeprowadzenie dalszej  adaptacji  pomieszczeń MOPS (aktualizacja  projektu adaptacji 
pomieszczeń, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, renowacja 
powierzchni  podłogowych,wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  instalacja  sanitariatów, 
położenie ścian gipsowo kartonowych oraz malowanie pomieszczeń).

2 . Wymiana części sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS.
3 . Zakup programu antywirusowego.
4 . Przeniesienie  Domu  Dziennego  Pobytu  do  pomieszczeń  po  byłej  Kuchni  Miejskiej 

(przygotowanie pomieszczeń pod potrzeby DDPS).
5 . Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem MOPS.
6. Wprowadzenie  nowych programów na rzecz  polepszenia  jakości  życia  mieszkańców: 

programu  ochrony  ofiar  przemocy  domowej,  wychodzenia  z  bezdomności  oraz 
programu aktywności lokalnej.

7 . Uzupełnienie braków kadrowych po stronie pracowników socjalnych.
8 . Organizacja mieszkania chronionego dla kobiet po przemocy.
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Załącznik  nr 1  

Wydatki na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 112 652,00 zł 112 478,14zł* 99,85%

2007 r. 149 780,00 zł 148 637,89 zł 99,24%

2006 r. 168 304,00 zł 168 259,67 zł 99,97%

2005 r. 152 200,00 zł 152 195,05 zł 100,00%

2004 r. 157 200,00 zł 156 665,13 zł 99,66%

2003 r. 148 130,00 zł 122 838,82 zł 82,93%

2002 r. 153 200,00 zł 126 476,45 zł 82,56%

2001 r. 130 100,00 zł 120 670,00 zł 92,75%

2000 r. 62 700,00 zł 59 470,00 zł 94,85%

1999 r. 51 683,00 zł 51 578,00 zł 99,80%

Realizacja wydatków*:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 057,04 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 811,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 529,28 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 020,05 zł
- Umowa o dzieło – superwizje przeprowadzone z wychowawcami 

Świetlicy Socjoterapeutycznej 230,00 zł
- Umowy zlecenia – sprzątanie pomieszczeń Świetlicy 

Socjoterapeutycznej 765,00 zł
- Prenumeraty 495,20 zł
- Środki czystości 244,74 zł
- Artykuły biurowe 514,87 zł
- Wyposażenie – gra świetlicowa „Piłka nożna”, stół do tenisa, drzwi, 

zestawy komputerowe 8 599,28 zł
- Pozostałe wyposażenie – odkurzacz, UPS-y 852,23 zł
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- Pozostałe,drobne zakupy – m.in. miotła z kijem, mop z kijem, wiadro, 
sprzęt sportowy (piłki siatkowe, piłki nożne, skakanki, okulary 
pływackie, rakietki, zestawy do ping ponga), maty do tańczenia, gra 
komputerowa, dekoracje świąteczne, listwy do komputerów, 
wyposażenie apteczki 1 297,20 zł

- Pomoce  dydaktyczne  i  materiały  naukowe  do  zajęć  świetlicowych 
z dziećmi 1 999,58 zł

- Obowiązkowe  badania  okresowe  pracowników  wynikające 
z  przepisów  Kodeksu  Pracy 55,00 zł

- Aktualizacja książeczek zdrowia pracowników 90,00 zł
- Kanapki dla dzieci 12 567,64 zł
- Basen dla dzieci 496,24 zł
-3. Bilety wstępu do kina , bilety autobusowe, polisy ubezpieczeniowe, 

przewóz, żywność oraz naczynia jednorazowe w związku 
z organizowanymi wycieczkami i imprezami, paczki świąteczne 
(Wielkanoc i Boże Narodzenie), zorganizowanie wieczerzy wigilijnej 6 072,40 zł

- Pozostałe usługi (abonament RTV, wykonanie pieczątki, refabrykacja 
tonerów, superwizje dla pracowników Świetlicy) 1 389,75 zł

- Abonament za korzystanie z sieci Internet 43,92 zł
- Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej 2 383,35 zł
- Opłata za wynajem pomieszczeń (umowa z Fundacją Rozwoju Sportu, 

Kultury Fizycznej i Turystyki) 21 228,00 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników za jazdy lokalne 462,72 zł
- Delegacje służbowe 1 043,00 zł
- Ubezpieczenie mienia 360,58 zł
- Ubezpieczenia wychowawców świetlicy na wycieczkach, 

obowiązkowe ubezpieczenie NW wolontariusza biorącego udział 
w programie „Otwarte Dni Świetlicy” oraz wolontariusza 
wspomagającego pracę w Świetlicy 117,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 906,61 zł
- Szkolenia pracowników 1 075,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 194,71 zł
- Tonery i tusze do drukarek 576,31 zł

Razem wydatki na działalność Świetlicy 
Socjoterapeutycznej za 2008 rok: 112 478,14 zł

Załącznik  nr 2  
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Wydatki na obsługę Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 34 348,00 zł 34 301,27 zł* 99,86%

2007 r. 27 220,00 zł 27 100,40 zł 99,56%

2006 r. 23 696,00 zł 23 692,17 zł 99,98%

2005 r. 29 300,00 zł 29 298,71 zł 100,00%

2004 r. 28 500,00 zł 28 092,16 zł 98,57%

2003 r. 28 850,00 zł 19 495,37 zł 67,57%

2002 r. 36 100,00 zł 25 049,38 zł 69,39%

2001 r. 18 100,00 zł 13 368,00 zł 73,86%

2000 r. 11 900,00 zł 9 914,00 zł 83,31%

1999 r. 14 517,00 zł 14 503,00 zł 99,90%

Realizacja wydatków*:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 342,12 zł
- Składki na Fundusz Pracy 53,36 zł
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego 17 305,00 zł
- Umowy o dzieło dla biegłych psychiatrów - wydawanie opinii 

dotyczących uzależnienia alkoholowego 4 400,00 zł
- Umowy zlecenia – Punkt konsultacyjny dla osób z problemem 

alkoholowym - profilaktyka uzależnień, porady dotyczące problemu 
alkoholowego 1 162,26 zł

- Umowy zlecenie dla pracowników socjalnych przeprowadzających 
opinie środowiskowe niezbędne dla potrzeb GKRPA 1 016,10 zł

- Zakup materiałów związanych z ogólnopolską akcją „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” 1 220,00 zł

- Artykuły biurowe 292,76 zł
- Wyposażenie – notebook i drukarka 4 179,00 zł
- Materiały dydaktyczne 65,00 zł
- Wykonanie pieczątek 126,00 zł
- Szkolenie przeznaczone dla sprzedawców sklepów z napojami 

alkoholowymi 400,00 zł
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- Znaczki pocztowe 1 000,00 zł
- Delegacje służbowe członków Komisji 310,08 zł
- Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 1 445,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 499,59 zł
- Tonery i tusze do drukarek 485,00 zł

Razem wydatki na obsługę GKRPA za 2008 rok: 34 301,27 zł
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Załącznik  nr 3  

Wydatki na bieżące utrzymanie działu świadczeń rodzinnych ze środków własnych 
gminy w 2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 111 642,00 zł 110 961,84 zł* 99,39%

2007 r. 88 088,00 zł 79 981,08 zł 90,80%

2006 r. 63 685,00 zł 63 412,96 zł 99,57%

2005 r. 69 329,00 zł 69 325,30 zł 99,99%

2004 r. 42 100,00 zł 41 960,88 zł 99,67%

Przeznaczenie środków*:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 902,90 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 241,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 15 389,91 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 270,49 zł
- Opłata aktywacyjna i abonament – Krajowy Rejestr Długów 512,40 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 946,48 zł
- Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych 698,20 zł

Razem  wydatki na bieżące utrzymanie działu 
świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy 
za 2008 rok: 110 961,84 zł
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Załącznik  nr 4  

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne ) ze środków gminy w 
2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 542 180,83 zł 519 963,18 zł* 95,90%

2007 r. 493 574,00 zł 493 309,82 zł 99,95%

2006 r. 502 450,00 zł 502 449,90 zł 100%

2005 r. 586 678,00 zł 586 674,73 zł 100%

2004 r. 431 040,00 zł 430 922,89 zł 99,97%

2003 r. 490 530,00 zł 471 734,89 zł 96,17%

2002 r. 403 500,00 zł 383 740,62 zł 95,10%

2001 r. 324 252,00 zł 323 970,00 zł 99,91%

2000 r. 288 940,00 zł 288 937,00 zł 99,99%

1999 r. 228 095,00 zł 228 077,00 zł 99,99%

Formy pomocy udzielonej w 2008 roku*:

- Zasiłki celowe, celowe specjalne 157 954,28 zł
- Dopłaty do „zielonej szkoły”(zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne) 

dla 12 dzieci 6 409,00 zł
- Zasiłki okresowe 181,38 zł
- 124,5 tony opału 73 077,70 zł
- Pomoc w formie schronienia dla 31 osób 37 995,94 zł
- Pomoc w postaci bonów żywnościowych (zasiłki celowe, celowe 

specjalne) 2 335,00 zł
- Pomoc w postaci bonów chemiczno-kosmetycznych (zasiłki celowe) 420,00 zł
- Pomoc  w  postaci  posiłku   dla  dzieci  przedszkolnych,  szkolnych 

i  innych  osób  -  poza  Programem  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” 3 792,90 zł

- Pomoc udzielona w wyniku zdarzenia losowego 37 800,00 zł
- Pomoc udzielona  w związku z  wypadkiem autokarowym w Serbii 40 000,00 zł
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– środki własne gminy
- Pomoc udzielona w związku z wypadkiem autokarowym – z dotacji 

celowej  na  wsparcie  osób  poszkodowanych  w  wypadku  w  Serbii 
zgodnie z Umową Nr 238/2008 zawartą  pomiędzy Gminą Lędziny 
a  Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim 17 380,00 zł

Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków 
pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2008 roku 
wyniósł 160 908,87 zł, z czego ze środków własnych gminy 
68 574,00 zł, ze środków Wojewody – 92 334,87 zł. 
Programem objęto 426 osób, w tym: 

3. 68 dzieci do 7 roku życia,
4. 122 uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych 

i  ponadgimnazjalnych,
5. 236  pozostałych  osób  otrzymujących  pomoc 

na  podstawie art. 7  ustawy  o  pomocy  społecznej.
Pomoc  była  udzielana  w  formie  zasiłków  celowych  na  zakup 
żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub 
kanapki)  w  14  punktach  żywieniowych. 
W 2008 roku sfinansowano 23 501 obiadów i 169                   kanapek 
na łączną kwotę 106 740,87 zł, z czego z budżetu gminy –              41 
929,80 zł,  z  dotacji – 64 811,07 zł.
Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych   w 
2008  roku  skorzystały  204 rodziny,  którym  wypłacono 
świadczenia na łączną kwotę  54 168,00 zł, z czego z budżetu gminy 
26 644,20 zł,  z  dotacji  –  27 523,80  zł. 68 574,00 zł

-
Zakup trumny dla zmarłej mieszkanki Lędzin – klientki ośrodka 873,52 zł

-
Sprawienie pogrzebu zmarłej mieszkance Lędzin – klientce ośrodka 2 800,05 zł

- 4 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy) 70 369,41 zł

Razem wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane 
z budżetu gminy w  2008 rok: 519 963,18 zł
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Załącznik  nr 5  

Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka w 2008 roku finansowane 
ze środków gminy

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 1 256 278,00 zł 1 225 788,61 zł* 97,57%

2007 r. 1 096 372,00 zł 1 021 111,34 zł 93,14 zł

2006 r. 904 465,00 zł 903 963,87 zł 99,94%

2005 r 820 171,00 zł 814 089,35 zł 99,26%

2004 r. 698 000,00 zł 697 847,33 zł 99,98%

2003 r. 707 150,00 zł 655 201,87 zł 92,65%

2002 r. 748 500,00 zł 669 824,84 zł 89,49%

2001 r. 516 735,00 zł 512 269,00 zł 99,14%

2000 r. 663 770,00 zł 619 836,00 zł 93,38%

1999 r. 327 000,00 zł 326 844,00 zł 99,95%

Przeznaczenie środków*:   

- Woda mineralna wydana pracownikom zgodnie z Zarządzeniem 
Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. 304,76 zł

- Dofinansowanie do okularów dla pracowników zgodnie 
z Zarządzeniem Dyrektora MOPS  Nr  60/2005 z dnia 20-01-2005 r. 450,00 zł

- Ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, pracownika 
archiwum i sprzątaczki zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 
102/07 z dnia 02-01-2007 r. 4 349,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem   pracownika 
Świetlicy Socjoterapeutycznej opłacanego ze środków funduszu 
alkoholowego) 798 272,59 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 640,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 141 655,71 zł
- Składki na Fundusz Pracy 22 373,00 zł
- Wpłaty na PFRON 17 182,00 zł
- Umowy zlecenia – prace konserwatorsko - gospodarcze w siedzibie 585,00 zł
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MOPS
- Umowy zlecenia – mycie okien, sprzątanie pomieszczeń MOPS 

i Świetlicy Socjoterapeutycznej (w zastępstwie) 2 372,50 zł
- Umowa zlecenie – malowanie pomieszczeń ośrodka 1 200,00 zł
- Umowa o dzieło – oprawa artystyczna imprezy z okazji Dnia Seniora 

dla pensjonariuszy DDPS przy MOPS w Lędzinach 240,00 zł
- Umowa o dzieło – szkolenie BHP pracowników MOPS 90,00 zł
- Artykuły biurowe 4 413,70 zł
- Prenumeraty 6 766,67 zł
- Druki 36,98 zł
- Środki czystości 2 896,68 zł
- Książki dla potrzeb pracowników MOPS 738,32 zł
- Pozostałe, drobne zakupy- m.in. baterie, świetlówki kompaktowe, 

papier toaletowy, książki nadawcze, kartki okolicznościowe 
(świąteczne), mop, ścierki, zegary, olej do niszczarek, szczotki, style, 
haki, gwoździe,kłódka, wylewka do baterii, tablice korkowe, 
antyramy, wiązanki okolicznościowe, doniczki, nawóz i ziemia do 
kwiatów, art. dekoracyjne, szklanki, dzbanki, gips, farby, płótna, kleje, 
folie ochronne, itp (do malowania) oraz pistolet do kleju, filmy 
fotograficzne, tabliczki znamionowe, serwetki i obrusy na potrzeby 
Domu Dziennego Pobytu Seniora 2 553,69 zł

- Pozostałe wyposażenie – kalkulatory, biurka, kontenerki, bindownica, 
telefon komórkowy, aparaty telefoniczne, teczki aktowe dla 
pracowników socjalnych, telefax laserowy, wózek platformowy, 
radiomagnetofon, żelazko, deska do prasowania, półki pod klawiaturę, 
mysz do komputera, wentylator, zegary, czajniki bezprzewodowe, 
grzejniki, żaluzje oraz stół i krzesła dla potrzeb DDPS 12 729,41 zł

- Materiały dydaktyczne dla pensjonariuszy DDPS
i pracowników MOPS 1 865,04 zł

- Energia elektryczna 8 225,31 zł
- Energia cieplna 10 869,85 zł
- Woda 1 801,92 zł
- Naprawy drukarek 402,60 zł
- Naprawa kserokopiarki 1 220,00 zł
- Naprawy komputerów 688,76 zł
- Wymiana ładowarki do aparatu fotograficznego - DDPS 22,71 zł
- Przegląd gaśnic 106,75 zł
- Drobne naprawy i przeróbki wyposażenia 260,00 zł
- Obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników - 

wynikające z przepisów Kodeksu Pracy 800,00 zł
- Prowizje bankowe 5 953,05 zł
- Prowizje bankowe dot. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 331,57 zł
- Serwis systemu Finanse/Kasa oraz Kadry/Płace 2 196,00 zł
- Założenie i wdrożenie księgi FK dla potrzeb realizacji Projektu EFS 

(koszt niekwalifikowany) 671,00 zł
- Usługi pocztowe (w tym przekazy pocztowe) 7 682,50 zł
- Wywóz nieczystości 1 785,15 zł
- Usługi drukarskie: bony żywnościowe i wywiady 1 458,15 zł
- Refabrykacja tonerów do drukarek 3 795,14 zł
- Inne różne usługi (dojazd w związku z naprawą i przeglądem 

kserokopiarki, dojazd i przełączenie telefonów, dojazd i 
4 143,64 zł
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programowanie centralki telefonicznej, rozbudowa sieci, dostawa i 
uruchomienie telefaxu, wymiana zamków, przeróbka półki, zabudowa 
opraw świetlówkowych, dorobienie kluczy, homologacja walizki do 
przewozu gotówki,  abonament RTV  oraz wywołanie zdjęć i przywóz 
mebli – DDPS)

- Wykonanie pieczątek 522,00 zł
- Monitorowanie Ośrodka, konserwacja systemu alarmowego 2 440,00 zł
- Odprowadzenie ścieków 405,72 zł
- Obsługa prawna 25 254,00 zł
- Zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji 

zawodowej w zawodzie  pracownika socjalnego – art.121 Ustawy 
o pomocy społecznej 1 400,00 zł

- Dostęp do sieci Internet 2 717,34 zł
- Usługi telefoniczne – opłata za abonamenty i rozmowy 

przeprowadzone z telefonów komórkowych (MOPS i DDPS) 2 600,54 zł
- Usługi telefoniczne –  opłata za abonamenty i rozmowy 

przeprowadzone z telefonów stacjonarnych 8 347,43 zł
- Delegacje służbowe pracowników 3 401,41 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 7 879,90 zł
- Ubezpieczenie mienia, kasy i przewozu gotówki Ośrodka 1 770,42 zł
- Opłata za „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” dot. karalności 

pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 150,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 780,38 zł
- Koszty egzekucji komorniczej dot. zasiłków celowych zwrotnych 85,55 zł
- Szkolenia pracowników 12 211,40 zł
- Papier do drukarek i ksera 2 489,85 zł
- Tonery i tusze 3 789,25 zł
- Dyskietki, płyty CD, nośniki danych Pen Drive 152,86 zł
- System elektroniczny - LEX 3 261,06 zł

Razem wydatki na bieżącą działalność Ośrodka 
za 2008 rok: 1 225 788,61 zł

Załącznik  nr 6  
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Wydatki na usługi opiekuńcze w 2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 85 000,00 zł 72 521,95 zł* 85,32%

2007 r. 85 946,00 zł 85 945,10 zł 100%

2006 r. 75 200,00 zł 75 200,00 zł 100%

2005r. 65 322,00 zł 65 321,47 zł 100,00%

2004 r. 79 060,00 zł 79 052,45 zł 99,99%

2003 r. 98 900,00 zł 91 035,76 zł 92,05%

2002 r. 73 000,00 zł 58 820,90 zł 80,58%

2001 r. 88 413,00 zł 88 412,00 zł 100,00%

2000 r. 23 290,00 zł 22 325,00 zł 95,86%

1999 r. 5 085,00 zł 5 080,00 zł 99,90%

*Przeznaczenie środków:

Usługami  opiekuńczymi  oraz  specjalistycznymi  usługami  opiekuńczymi  
w  2008  roku  objęto  52  osoby. Udzielono  ogółem  9  552  świadczenia 
(1 świadczenie to 1 godzina usług) na   kwotę   72 521,95  zł, z czego:

- usługi opiekuńcze 49 191,80 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 330,15 zł

Razem : 72 521,95 zł

Usługi do końca lutego 2008 roku były świadczone przez Miejski Zespół Opieki   Zdrowotnej 
w Lędzinach, natomiast od miesiąca marca 2008 roku MZOZ świadczy tylko specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, zaś usługi opiekuńcze realizuje Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Sosnowcu.

Razem rozdział 85228 za 2008 rok: 72 521,95 zł
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Załącznik  nr 7 

Wydatki na prace społecznie użyteczne w 2008 roku 

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 71 160,00 zł 62 546,60 zł* 87,90%

2007 r. 27 554,00 zł 27 553,70 zł 100%

2006 r. 33 600,00 zł 29 686,00 zł 88,35%

Realizacja wydatków*:

- Wypłata świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne 
dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 62 546,60 zł

Razem  wydatki n prace społecznie użyteczne 
w  2008 rok:

62 546,60 zł
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Załącznik  nr 8 

Wydatki na zadania z pomocy społecznej  ( zasiłki stałe i składki zdrowotne) 
finansowane z budżetu państwa w 2008 roku  

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 157 449,00 zł 156 036,76 zł* 99,10%

2007 r. 150 219,00 zł 146 490,28 zł 97,52%

2006 r. 128 947,00 zł 127 799,50 zł 99,11%

2005 r. 136 985,00 zł 135 773,83 zł 99,12%

2004 r. 178 169,00 zł 178 168,36 zł 100,00%

2003 r. 442 687,00 zł 442 686,43 zł 100%

2002 r. 496 183,00 zł 496 182,69 zł 100%

2001 r. 493 429,00 zł 493 429,00 zł 100%

2000 r. 407 700,00 zł 407 699,00 zł 100%

1999 r. 325 094,00 zł 325 093,00 zł 100%

Formy udzielonej pomocy*:

- 42 osoby otrzymały zasiłki stałe 144 015,28 zł
- 35 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie 

zdrowotne
12 021,48 zł

Razem  wydatki na zasiłki stałe i składki zdrowotne 
finansowane z budżetu państwa w 2008 roku: 156 036,76 zł
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Załącznik  nr 9 

Wydatki na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych  finansowane z budżetu państwa 
w 2008 roku  

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 1 904 986,00 zł 1 892 927,62 zł* 99,37%

2007 r. 2 061 192,00 zł 2 061 089,43 zł 99,99%

2006 r. 1 885 400,00 zł 1 885 385,95 zł 100%

2005 r. 1 431 800,00 zł 1 431 791,73 zł 100,00%

Od 01-04-2004 r. 840 885,00 zł 840 771,53 zł 99,99%

Wykonanie wydatków*:

Świadczenia rodzinne , składki, zaliczki 
alimentacyjne i Fundusz alimentacyjny: 

- Zasiłki rodzinne 511 185,43 zł
- Dodatki do zasiłków rodzinnych 501 140,50 zł
- Świadczenia opiekuńcze 450 936,00 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre 

świadczenia rodzinne 2 532,60 zł
- 13 osobom opłacono składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń 
rodzinnych 15 075,72 zł

- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 186 000,00 zł
- Zaliczki alimentacyjne 107 531,62 zł
- Świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego 46 510,00 zł

Razem : 1 820 911,87 zł

Bieżące  wydatki na dział świadczeń rodzinnych:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 702,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 5 555,87 zł
- Składki na Fundusz Pracy 944,55 zł
- Umowa zlecenie – praca na stanowisku referenta ds. 

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 900,00 zł
- Artykuły biurowe 2 609,87 zł

43



- Wyposażenie – monitory do komputerów, żaluzje, 
kalkulator, szafy metalowe, niszczarki, komputer 8 492,77 zł

- Pozostałe  wyposażenie – biurko, kontener, 
przystawka do biurka, krzesła, mocny zszywacz, 
kalkulator z drukarką, zegar ścienny, listwa zasilająca 
do komputera, tablice korkowe, aparat telefoniczny 3 408,50 zł

- Pozycje książkowe 20,00 zł 
- Pozostałe zakupy (książki nadawcze, kosz na śmieci) 44,53 zł
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników 110,00 zł
- Usługi pocztowe 3 229,35 zł
- Przekazy pocztowe (zasiłki pielęgnacyjne) 1 564,84 zł
- Wykonanie pieczątek i datownika, dostawa mebli 276,00 zł 
- Usługi drukarskie 132,02 zł
- Naprawa szafy metalowej 460,00 zł
- Refabrykacja tonerów do drukarek 810,75 zł
- Wdrożenie programu NEMEZIS (obsługa funduszu 

alimentacyjnego) 793,00 zł
- Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej 1 162,50 zł
- Delegacje służbowe pracowników 151,76 zł
- Koszty postępowania egzekucyjnego dot. nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych 15,90 zł
- Szkolenia pracowników 3 440,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 1 681,64 zł
- Tonery i tusze do drukarek 900,50 zł
- Opłata licencyjna-system informatyczny AMAZIS 365,00 zł
- Zakup programu komputerowego NEMEZIS (obsługa 

funduszu alimentacyjnego) 1 244,40 zł
 
                                                                  Razem: 72 015,75 zł

Razem wydatki na zadania z zakresu 
świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu 
państwa za 2008 rok

1 892 927,62 zł
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Załącznik  nr 10 

Wydatki na zasiłki okresowe  finansowane z budżetu państwa w 2008 roku  

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 72 000,00 zł 72 000,00 zł* 100%

2007 r. 74 000,00 zł 73 408,12 zł 99,20%

2006 r. 141 352,00 zł 139 216,20 zł 98,49%

2005 r. 104 375,00 zł 104 375,00 zł 100,00%

Formy udzielonej pomocy*:

- Wypłacono zasiłki okresowe 72 000,00 zł

Razem wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu 
państwa w 2008 roku: 72 000,00 zł

45



Załącznik  nr 11 

Wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka  finansowane z budżetu 
państwa w 2008 roku  

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 174 469,00 zł 174 467,95 zł* 100%

2007 r. 171 491,00 zł 171 490,57 zł 100%

2006 r. 173 803,00 zł 173 802,28 zł 100%

2005 r. 154 162,00 zł 154 161,57 zł 100,00%

Wykonanie wydatków*:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 565,00 zł
- Dodatek dla pracowników socjalnych 16 954,81 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 722,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 21 776,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 424,00 zł
- Przekazy pocztowe – (zasiłki stałe) 36,55 zł
- Delegacje służbowe 826,59 zł
- Szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 163,00 zł

Razem utrzymanie Ośrodka finansowane z 
budżetu państwa  w 2008 roku: 174 467,95 zł
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Załącznik  nr 12 

Wydatki na Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w 2008 roku  

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 r. 99 540,00 zł 99 534,75 zł* 99,99%

2007 r. 152 490,00 zł 152 489,49 zł 100%

2006 r. 121 386,00 zł 121 364,86 zł 99,98%

2005 r. 103 772,00 zł 103 772,00 zł 100,00%

Wykonanie wydatków*:

Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w formie:

- Zasiłków celowych na zakup żywności 27 451,80 zł
- Bonów żywnościowych 72,00 zł
- Obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób 

otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy 
społecznej 64 811,07 zł

Razem: 92 334,87 zł

W ramach programu  przyznano środki na doposażenie 
istniejących punktów wydawania posiłków.

Zakupiono:
- Doposażono Szkołę Podstawową nr 3 – stół zamykany, garnki, 

pokrywki, kosze do sztućców i talerzy, termosy, kubki, sitka 
itp. 7 199,88 zł
 

Razem: 7 199,88 zł

Razem Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w 2008 roku 99 534,75 zł
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Załącznik  nr 13 

WSTĘP 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) pt. „ OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO 

ZATRUDNIENIA – aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lędzinach”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach przystąpił w maju 2008 roku do realizacji 
projektu systemowego pt.:  "OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO ZATRUDNIENIA - aktywizacja 
społeczno - zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach".

Uczestnikami  Projektu  było  8  osób  w  wieku  18  –  25  lat,  które  korzystały  ze  wsparcia 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach,  nie  pracowały,  były  
w wieku aktywności  zawodowej  i  nie były objęte wsparciem w ramach projektów systemowych 
realizowanych przez OHP. 

Projekt  zakładał  wsparcie  o  charakterze  kompleksowym,  zapewniające  wszystkim 
uczestnikom  diagnozę  potencjału  zawodowego  poprzez:  doradztwo  psychologiczne,  prawne  i 
zawodowe oraz możliwość odbycia szkoleń ogólnych i zawodowych, których rodzaj uzależniony był 
od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników projektu. Przewidziana w ramach Projektu ścieżka 
wsparcia zrealizowana została  w okresie od 23.06.2008r. do 28.11.2008 r. I tak:

− szkolenia ogólne odbyły się w dniach od 17.07.2008r. do 30.07.2008 r.; realizatorem szkoleń 
była  Bieruńska  Fundacja  Inicjatyw  Gospodarczych  z  siedzibą  w  Bieruniu.  
W szkoleniu ogólnym wzięło udział 8 Beneficjentów Ostatecznych, 

− zajęcia doradcze odbyły się w dniach  od 11.07.2008r. do 09.09.2008r.; realizatorem zajęć 
była  Firma  Everest  Consulting  &  Szkolenia  Marcin  Kotas.   
W zajęciach doradczych  wzięło udział 8 Beneficjentów Ostatecznych.                  

− szkolenia zawodowe odbyły się :
 w dniach od 18.09.2008r.  do 28.11.2008r.  w zakresie nauki zawodu  spawacza dla  2 

uczestników Projektu,
 w dniach od 01.10.2008r. do 22.10.2008r. i w dniach od 22.10.2008r. do  27.11.2008r. w 

zakresie nauki zawodu kierowca wózków jezdnych  dla sześciu uczestników Projektu.
Organizatorem szkoleń zawodowych był  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni Projektu, 
dzięki udziałowi w szkoleniach zawodowych zdobyli konkretne kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe. 

W realizowanym Projekcie Beneficjentom pokryto koszty w/w szkoleń i zajęć doradczych, a 
także  catering  podczas  zajęć,  materiały  szkoleniowe  i  dydaktyczne  oraz  udzielono  pomocy 
finansowej  w formie  zasiłków celowych,  umożliwiającej  BO poprawę (doskonalenie)  wizerunku 
własnego mającego wpływ na udział w procesie aktywnej integracji. 

W dniu 29.12.2008r. odbyło się spotkanie z Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mające charakter 
podsumowujący  udział  BO  w  Projekcie.  W w/w  spotkaniu  brali  udział  :   Dyrekcja  MOPS  w 
Lędzinach, personel zarządzający oraz pracownicy socjalni realizujący zadania w ramach Projektu. 
 

Reasumując:  młody  wiek,  brak  kwalifikacji  zawodowych,  niska  samoocena,  zjawisko 
bezrobocia dziedzicznego, to cechy charakteryzujące uczestników Projektu. Projekt miał na celu nie 
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tylko  przygotowanie  zawodowe,  ale  także  pomoc  
w przezwyciężaniu dotychczasowych postaw i  stereotypów myślowych funkcjonujących w opinii 
samych  Beneficjentów  oraz  w  opinii  społecznej,  a   dotyczących  ograniczeń  
w dostępie do zatrudnienia z uwagi na w/w cechy, które w zetknięciu z niechęcią pracodawców do 
zatrudniania osób niedoświadczonych i nie posiadających kwalifikacji, uniemożliwia Beneficjentom 
wejście na otwarty rynek pracy.

Indywidualne i kompleksowe podejście w stosunku do każdego z uczestników Projektu miało 
za  zadanie  przezwyciężyć  istniejące  trudności  w  dostępie  do  rynku  pracy  
i zwiększyć aktywność zawodową młodych ludzi, a w konsekwencji wyrównać ich szanse na rynku 
pracy. 

Rozliczenie końcowe Projektu za 2008 rok:

Lp. Wyszczególnienie Środki EFS
Środki 

Budżetu 
Państwa

Środki gminy 
jako wkład 

własny 
1. Całkowite  koszty Projektu na 2008 rok 

według  umowy  ramowej  nr  UDA-
POKL.07.01.01-24-034/08-00  zawartej 
pomiędzy  Samorządem  Województwa 
Śląskiego  a  Miastem  Lędziny  – 
Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej w Lędzinach 75 440,90 3 993,93 9 319,17

2. Wysokość  środków  wydatkowanych  
w 2008 roku na realizację Projektu  74 674,65 3 953,36 9 224,51

3. Środki niewykorzystane 766,25 40,57 94,66
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WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (85%)

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 75 440,90 zł 74 674,65 zł* 98,98%

Przeznaczenie środków*:   

- Wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1/3 etatu, 
biorących udział w Projekcie EFS 14 821,32 zł

- Wynagrodzenie pracownika księgowego biorącego udział w Projekcie 
– koszty pośrednie ryczałtowe 4 539,28 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników socjalnych 
biorących udział w Projekcie EFS 2 315,38 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika księgowego 
biorącego udział w Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 707,21 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracowników socjalnych biorących udział 
w Projekcie EFS 360,65 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracownika księgowego biorącego udział w 
Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 111,21 zł

- Umowy zlecenia – koordynator Projektu EFS 9 603,58 zł
- Zakup materiałów i środków czystości – koszty pośrednie ryczałtowe 1 134,71 zł
- Pozostałe wyposażenie – stojak Rool-Up z nadrukiem 567,74 zł
- Prowizje bankowe (koszt otwarcia i prowadzenia rachunku) 149,74 zł
- Usługi drukarskie - papier firmowy 741,55 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych 97,78 zł

Zamieszczenie ogłoszenia w prasie w związku z realizacją 
Projektu EFS 423,58 zł

- Szkolenia i usługi doradcze dla uczestników Projektu 37 988,83 zł
- Wykonanie pieczątek 109,22 zł
- Karty telefoniczne do telefonu komórkowego 189,94 zł
- Delegacje służbowe asystenta koordynatora Projektu 519,13 zł
- Tonery i tusze do drukarek – koszty pośrednie ryczałtowe 293,80 zł

Ogółem wydatki ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (85,0%) za 2008 rok 74 674,65 zł
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WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA (4,5%)

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 3 993,93 zł 3 953,36 zł* 98,98%

Przeznaczenie środków*:   

- Wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1/3 etatu, 
biorących udział w Projekcie 784,66 zł

- Wynagrodzenie pracownika księgowego biorącego udział w Projekcie 
– koszty pośrednie ryczałtowe 240,31 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników socjalnych 
biorących udział w Projekcie 122,59 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika księgowego 
biorącego udział w Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 37,44 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracowników socjalnych biorących udział 
w Projekcie 19,08 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracownika księgowego biorącego udział w 
Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 5,89 zł

- Umowy zlecenia – koordynator Projektu 508,42 zł
- Zakup materiałów i środków czystości – koszty pośrednie ryczałtowe 60,09 zł
- Pozostałe wyposażenie – stojak Rool-Up z nadrukiem 30,06 zł
- Prowizje bankowe (koszt otwarcia i prowadzenia rachunku) 7,93 zł
- Usługi drukarskie - papier firmowy 39,25 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych 5,18 zł
- Zamieszczenie ogłoszenia w prasie w związku z realizacją 

Projektu EFS 22,42 zł
- Szkolenia i usługi doradcze dla uczestników Projektu 2 011,17 zł
- Wykonanie pieczątek 5,78 zł
- Karty telefoniczne do telefonu komórkowego 10,06 zł
- Delegacje służbowe asystenta koordynatora Projektu 27,49 zł
- Tonery i tusze do drukarek – koszty pośrednie ryczałtowe 15,54 zł

Ogółem wydatki ze środków Budżetu Państwa (4,5%) 
za 2008 rok 3 953,36 zł
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WKŁAD WŁASNY GMINY (10,5%)

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 9 319,17 zł 9 224,51 zł* 98,98%

Formy udzielonej pomocy finansowej w 2008 roku*:

- Zasiłki celowe 2 818,48 zł
- Zasiłki celowe specjalne 392,80 zł

Razem: 3 211,28 zł

Pozostałe wydatki bieżące w 2008 roku*:   

- Wynagrodzenie pracownika księgowego biorącego udział w Projekcie 
– koszty pośrednie ryczałtowe 2 794,83

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika księgowego 
biorącego udział w Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 435,43

- Składki na Fundusz Pracy pracownika księgowego               biorącego 
udział w Projekcie – koszty pośrednie ryczałtowe 68,47

- Wyposażenie – zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 2 714,50

Razem: 6 013,23

Ogółem wydatki jako wkład własny gminy (10,5%)
za 2008 rok 9 224,51
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Załącznik  nr 14 

Darowizny na zorganizowanie wycieczki do Rzędkowic dla dzieci Świetlicy 
Socjoterapeutycznej i dzieci uczestniczących 

w Programie „Otwarte dni świetlicy”

Plan Wykonanie
%

realizacji

2008 rok 4 132,65 zł 4 132,65 zł* 100%

2006 rok 4 213,00 zł 4 212,25 zł 99,98%

Realizacja wydatków*:

Darczyńca  (ZZ  „Kadra”  SITG  przy  KWK  Ziemowit”)  przekazał  darowiznę  
w  postaci  pieniężnej  na  wydzielone  konto  rachunku  dochodów  własnych  MOPS  Lędziny  na 
zorganizowanie  wycieczki  skałkowej  do  Rzędkowic  dla  dzieci  uczestniczących  
w zajęciach Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Ośrodek podpisał z darczyńcą Porozumienie, w którym zobowiązał się przeznaczyć środki na 
wskazany  cel,  a  po  zakończeniu  i  rozliczeniu  wycieczki  przedstawić  szczegółowe  sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe. 

W dniu 30 czerwca 2008 roku rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lędzinach został zamknięty, a zgromadzone na nim środki wydatkowane jak niżej:

- Likwidacja konta rachunku dochodów własnych w dniu 30.06.2008r. 8,28 zł

- Zakupiono 1 namiot, 1 piłkę nożną oraz 1 grę planszową ,

 bilety wstępu na zamek w Ogrodzieńcu dla wychowawców - 733,70 zł

- prowizja bankowa , opłaty  za prowadzenie rachunku RDW,

- zorganizowanie wycieczki skałkowej do Rzędkowic :

       wykup polisy ubezpieczeniowej - 

       przejazd autokarem – 

       bilety  wstępu  dla  dzieci  i  opłacenie  przewodnika  po  zamku  
       w Ogrodzieńcu -

       spotkanie integracyjne – wspinaczka skałkowa z górną asekuracją –

       korzystanie z urządzeń sanitarnych -

       zakup  żywności,  naczyń  jednorazowych,  środków  czystości  
       i drobnych akcesoriów -

194,71 zł

94,00 zł

1 100,00 zł

292,50 zł

400,00 zł

200,00 zł

1 109,46 zł

Ogółem wydatki realizowane ze środków otrzymanych 
z darowizny w 2008 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lędzinach 4 132,65 zł
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Załącznik  nr 15

Darowizny osób fizycznych i prawnych 
dla mieszkańców Lędzin poszkodowanych 

w wypadku autokarowym w dniu 11 lipca 2008 roku w Serbii

W  dniu  11  lipca  na  terenie  Serbii  miał  miejsce  wypadek  autokaru  wiozącego  osoby 
powracające  z  wypoczynku  letniego  w  Bułgarii,  w  tym  również  mieszkańców  Lędzin.  
W wyniku wypadku 2 osoby z naszego miasta  poniosły śmierć, a 27 mieszkańców funkcjonujących 
w 16 rodzinach uległo obrażeniom różnego typu.  Pięcioro z  nich doznało obrażeń  skutkujących 
długotrwałym  leczeniem,  terapią,  rehabilitacją  oraz  koniecznością  zaopatrzenia  w  sprzęt 
ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze. 

W  dniu  wypadku,  zarówno  władze  samorządowe  jak  i  powiatowe  podjęły  działania 
kryzysowe zmierzające do udzielenia szeroko pojętej  pomocy doraźnej,  adekwatnej  do sytuacji  i 
stopnia poszkodowania. Z myślą o skutkach wypadku (długotrwały proces leczenia, skomplikowane 
zabiegi, wydatki na leki, zakup protez, porady psychologiczne itp.) uruchomiono działania w celu 
pozyskania środków pozabudżetowych przeznaczonych na pomoc poszkodowanym.

Przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach  w  dniu  15  lipca  2008  roku 
uruchomione zostało specjalne konto ( rachunek dochodów własnych o nazwie „Wypadek- Serbia 11 
lipca 2008r.”), na które darczyńcy mogli wpłacać środki na pomoc poszkodowanym mieszkańcom z 
terenu Lędzin. Ogółem na rachunku zgromadzono 12 415,09 zł, z czego 12 415,00 zł to wpływy z 
darowizn, a 0,09 zł to wpływy z odsetek. 

W  dniu  23  grudnia  2008  roku  wypłacono  osobom  poszkodowanym  pomoc  w  formie 
pieniężnej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Podziału środków dokonali 
członkowie,  powołanego  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Lędziny,  Komitetu  ds.  Pomocy 
Poszkodowanym w Wypadku  Autokarowym w Serbii.  Członkowie  Komitetu  biorąc  pod  uwagę 
wszystkie kryteria stosowane przy ustaleniu kwot przypadających poszczególnym ofiarom wypadku 
oraz  możliwość  uzyskania  pomocy z  innych źródeł  przyjęli,  że  osoby poszkodowane w stopniu 
znacznym  otrzymają  pomoc  w  wysokości  753,00  zł  ,  a  wszystkie  pozostałe  po  400,00  zł.  W 
porozumieniu  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społecznej w Gminie Lędziny członkowie 
Komitetu zdecydowali także, że w związku z tym, że pomoc ze zbiórki publicznej  przeprowadzonej 
przez owo Stowarzyszenie w dniu 7 września 2008 roku objęła rodziny, a nie poszczególne osoby, 
dofinansowanie  obejmie  również  poszczególne   osoby  
w kwocie po 111,00 zł każdą.

W  dniu  31  grudnia  2008  roku  rachunek  dochodów  własnych  dla  poszkodowanych  
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w wypadku w Serbii został zamknięty, a zgromadzone na nim środki wydatkowane jak niżej:

Likwidacja konta rachunku dochodów własnych w dniu 
31.12.2008r. 1,09 zł

Udzielenie pomocy finansowej osobom i rodzinom osób 
poszkodowanych w wypadku autokarowym w Serbii 12 414,00 zł

Ogółem wydatki na rachunku dochodów własnych 
zrealizowane  w 2008 roku przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lędzinach  : 

12 415,09 zł
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Załącznik nr 16

Sprawozdanie
 z pomocy udzielonej poszkodowanym w wypadku autokarowym w Serbii

11  lipca  2008  roku  na  terenie  Serbii  miał  miejsce  wypadek  autobusu  wiozącego  osoby 
powracające z wypoczynku letniego w Bułgarii, w tym również mieszkańców miasta Lędziny. 

W wyniku wypadku ucierpiało 29 mieszkańców miasta.  2 zmarły, obrażeniom różnego typu 
uległo  27 mieszkańców miasta Lędziny funkcjonujących w 16 rodzinach. Wszyscy uczestnicy 
wypadku doznali obrażeń, przy czym pięcioro z nich poważnych obrażeń skutkujących długotrwałym 
leczeniem,  terapią,   rehabilitacją  oraz  koniecznością  zaopatrzenia  w  sprzęt  ortopedyczny, 
rehabilitacyjny i środki pomocnicze.
W dniu wypadku, zarówno władze samorządowe jak i powiatowe, zarządziły działania kryzysowe. 
Poszkodowanym udzielona została szeroko pojęta pomoc doraźna, adekwatna do sytuacji  i stopnia 
poszkodowania.

Z myślą o skutkach wypadku na przyszłość: procesie leczenia,  konieczności  poddania się 
wielu skomplikowanym zabiegom, zakupie protez,  wydatkach na leki,  a czasem prywatne usługi 
medyczne i psychologiczne, kosztach sprawowania opieki nad chorymi i niesprawnymi członkami 
rodzin, uruchomione zostały różne formy pozyskania środków pozabudżetowych przeznaczonych na 
pomoc poszkodowanym.
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach uruchomione zostało konto specjalne, na 
które  darczyńcy  mogli  wpłacać  środki  przeznaczone  na  pomoc  poszkodowanym  w  wypadku 
mieszkańcom miasta.  Podobne konto uruchomione zostało przy sztabie  kryzysowym powołanym 
przez władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Ogółem poszkodowani mieszkańcy Lędzin otrzymali pomoc z kilku źródeł.
Pierwszym z nich było konto powiatowe, z którego środki wypłacone zostały poprzez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Środki uruchomione w ramach powyższego źródła nie zostały ujęte w 
niniejszym sprawozdaniu, aczkolwiek ich wysokość została wzięta pod uwagę przy podziale środków 
zgromadzonych w ramach działań podejmowanych przez różne podmioty miejskie. 
Środki finansowe na pomoc poszkodowanym mieszkańcom miasta Lędziny uruchomione zostały w 
ramach pięciu źródeł ich pochodzenia:

środki z pomocy społecznej (ujęte w planie finansowym MOPS)
środki  przekazane  przez  Zarząd  Powiatu  bieruńsko-lędzińskiego  (środki  pomocy  finansowej 
jednostek samorządowych)
środki ze zbiórki  publicznej  przeprowadzonej 7 września 2008 roku przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Integracji Społecznej w Gminie Lędziny
środki  zgromadzone  na  rachunku  dochodów własnych  (RDW)  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Lędzinach
środki przekazane przez Urząd Miasta Lędziny z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w 
wypadku.

Z pomocy  społecznej  (środki  MOPS -źródło  nr  1)  uruchomiono kwotę   34 600,00zł  na pomoc 
doraźną  dla  ofiar  wypadku.  Pomoc  przyznana  wszystkim  uczestnikom  wypadku  w  kwotach 
uwzględniających:  stopień  poszkodowania,  ilość  członków  rodzin  uczestniczących  w  wypadku, 
wysokość strat  poniesionych  na skutek wypadku oraz miejsca hospitalizacji,  a co za tym idzie, 
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konieczność ponoszenia wydatków na sprawowanie opieki nad poszkodowanymi członkami rodzin 
poza miejscem zamieszkania i komunikacji z rodzinami. 

W ramach środków przekazanych przez  władze  powiatu  (źródło  nr  2)   przeznaczono na 
pomoc poszkodowanym łączną kwotę w wysokości  17 380,00 zł.  Pomoc przyznano 5 osobom w 
kwotach określonych przez powiat w umowie zawartej z Gminą Lędziny.
       W ramach środków zebranych w trakcie zbiórki publicznej (źródło nr 3) pomoc finansową 
otrzymały wszystkie rodziny ofiar wypadku na łączną kwotę 22 861,00 zł. Rodziny osób najbardziej 
poszkodowanych otrzymały pomoc w granicach od   2 500,00 do 10 000 zł,  poszkodowanych w 
stopniu mniejszym zaś, po 250,00 zł.

Środki z darowizn zebrane na rachunku dochodów własnych (źródło nr 4) w wysokości  12 
414, 00 zł trafiły do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia.
Podziału tych środków dokonali członkowie, powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny, 
Komitetu ds. Pomocy Poszkodowanym w Wypadku Autokarowym w Serbii. Członkowie Komitetu 
biorąc pod uwagę wszystkie kryteria stosowane przy ustalaniu kwot przypadających poszczególnym 
ofiarom  wypadku  oraz  możliwość  uzyskania  pomocy  z  innych  źródeł  przyjęli,  że  osoby 
poszkodowane w stopniu znacznym otrzymają pomoc w wysokości 753,00 zł, a wszystkie pozostałe 
po  400,00  zł.   W porozumieniu  ze  Stowarzyszeniem na  Rzecz  Integracji  Społecznej  w Gminie 
Lędziny  zdecydowali  także,  że  w  związku  z  tym  ,  iż  pomoc  ze  zbiórki  objęła  rodziny  a  nie 
poszczególne osoby, dofinansowanie obejmie również te osoby w kwocie po 111,00 zł każda.

 Środki  przekazane w listopadzie 2008 roku przez Urząd Miasta  w kwocie  40 000,00 zł 
przekazane zostały w trybie postępowania administracyjnego 5 najbardziej poszkodowanym osobom.

Łącznie pomocy udzielono na kwotę 127 255,00 zł, z czego: 74 600 zł w ramach środków 
własnych gminy, 52 655,00 zł w ramach darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
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Załącznik nr 17

Wykaz imprez organizowanych w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
w 2008 roku

L.P. DATA IMPREZA
1 15-23.01.08r. Zorganizowanie  w  czasie  ferii  zimowych  zajęć  plastyczno  – 

technicznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Lędziny.
2 31.01.08r. Dyskoteka świetlicowa.
3 04.02.08r. Bal karnawałowy dla najmłodszych.
4 08.02.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy” - gra „Milionerzy”
5 14.02.08r. Randka w ciemno.
6 15.02.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy” - cz. II  gry „Milionerzy”
7 22.02.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy” -  quiz ekologiczny.

25-26.02.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – pranie krzeseł.
8 29.02.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy” - turniej gier planszowych.

03.03.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – pranie dywanów.
9 06.03.08r. Wyjazd do kina na film pt.: „Koń wodny”

10 07.03.08r.
Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy” - zawody sportowe na wolnym 
powietrzu.

11 14.03.08r.
Projekt„Otwarte Drzwi Świetlicy” - Kółko Dobrego Filmu - film pt.: 
„Zebra z klasą”.

12 17.03.08r. Posiłek Wielkanocny.
13 20.03.08r. Konkurs gry planszowej „Rumicub”.
14 28.03.08r. Projekt„Otwarte Drzwi Świetlicy” - olimpiada sportowa.
15 31.03.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie kartek wielkanocnych.
16 01.04.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie kartek wielkanocnych.
17 04.04.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”-  turniej pt.: „Koło Fortuny”.
18 09.04.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie gazetki ściennej.
19 11.04.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- gry i zabawy pt.: „Odkrywamy 

fantastyczne światy”
20 18.04.08r. Projekt„Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  kółko  plastyczno -  techniczne 

pt.: „Piaskowe obrazy”.
21 25.04.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- film pt.: „Opowieści z Narnii”.
22 30.04.08r. Quiz wiedzy ogólnej.
23 02.05.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- olimpiada sportowa na wolnym 

powietrzu.
24 09.05.08r. Projekt  „Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  Kółko  Informatyczne  pt.: 

„Zabawa z komputerem”.
25 13.05.08r. Uroczyste Obchody 10 – lecia Świetlicy Socjoterapeutycznej.
26 16.05.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- bajka pt.: „Ratatuj”.
27 30.05.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- Kółko plastyczno – techniczne 

„Kolaże”.
28 06.06.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- zabawa – Kalmabury, uroczyste 

zakończenie projektu, serdeczne pożegnanie się                      z 
uczestnikami „Otwartych Drzwi Świetlicy”.

29 12.06.08r. Czterodniowa  wycieczka  do  Rzędkowic  –  Projekt  „Skałkowa 
Przygoda”.

30 16.06.08r. Podchody.
31 18.06.08r. Konkurs pt.: „Kto zagadki ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie”.
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32 18.06.08r. Turniej tenisa stołowego.
33 30.06.08r. Turniej „Piłkarze” – gra zręcznościowa.
34 30.06 – 14.07.08r. Kolonie letnie w Kamesznicy.
35 09.07.08r. Mecz koszykówki.
36 14.07.08r. Rozgrywki piłki nożnej.

16.07.08r. „Cudze chwalicie swego nie znacie” -  zajęcia na temat Bieszczad..
37 22.07.08r. Potyczki krzyżówkowe – konkurs między grypowy. 

23.07.08r. „Cudze chwalicie swego nie znacie”- zajęcia na temat Krakowa.
38 30.07.08r. Poznaj swój kraj –  zajęcia na temat Warmii i Mazur.

30.07.08r. „Cudze  chwalicie  swego  nie  znacie”-  zajęcia  na  temat  Krynicy 
Górskiej.

39 31.07.08r. Konkurs - „Kto zagadki ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie”.
40 01.08.08r. Savoir  Vivre  dla  każdego  –  uprzejmość,  punktualność,  uśmiech, 

życzliwość, dyskrecja, kłamstwo, kradzież.
41 06.08.08r. Gry i zabawy kształtujące pewność siebie.
42 06.08.08r. „Cudze chwalicie swego nie znacie”-  zajęcia na temat Pojezierza 

Mazurskiego.
43 12.08.08r. Savoir Vivre – jedzenie to też sztuka.
44 13.08.08r. „Cudze chwalicie swego nie znacie”- zajęcia na temat Wrocławia.
45 18.08.08r. Turniej tenisa stołowego.
46 18.08.08r. „Cudze  chwalicie  swego  nie  znacie”-  zajęcia  na  temat  Jury 

Krakowsko -  Częstochowskiej.
47 20.08.08r. Budowle z klocków – konkurs.
48 26.08.08r. Savoir  Vivre  –  Nasza  współczesna  rzeczywistość  –  masowość 

tłoczenie się i przepychanie... .
49 27.08.08r. „Cudze chwalicie swego nie znacie”- zajęcia na temat Tatr.
50 01.09.08r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolno- świetlicowego.
51 03.09.08r. Zawody sportowe.
52 05.09.08r. Ognisko nad Zalewem.
53 12-14.09.08r. Integracyjny  obóz  przetrwania  –  wycieczka  trzydniowa  do 

Rzędkowic.
54 18.09.08r. Projekt  „Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  uroczyste  przywitanie 

uczestników, kółko plastyczno- techniczne pt.: „Zwiastuny Jesieni”.
55 19.09.08r. Quiz sprawnościowo- intelektualny dziewczyny kontra chłopcy.
56 25.09.08r. Projekt  „Otwarte Drzwi Świetlicy”- „kuchcikowo”, czyli  kucharz, 

kucharka i wszystko do garnka – przygotowanie sałatki owocowej 
oraz kolorowych kanapek.

57 29-30.09.08r. Grzybobranie – wyjście z dziećmi do lasu.
58 02.10.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- Sandwitch Party – wykonanie 

kanapek, wspólna zabawa.
59 08.10.08r. Ognisko  nad  Zalewem  wraz  z  rodzicami  w  ramach  Programu 

Angażowania Rodzin.
60 09.10.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- Familiada.
61 16.10.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- konkurs plastyczno-techniczny 

pt.: „Potyczki na pędzle”.
62 23.10.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- konkurs pt.:„Kto hasło zgadnie 

tego nuda nie dopadnie”.
63 30.10.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”-  turniej „Koło fortuny inaczej”.
64 04.1108r. Rozgrywki tenisa stołowego.
65 05.11.08r. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
66 06.11.08r. Projekt  „Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  Kolorowe  tatuaże,  gry 

i zabawy ruchowe.
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67 13.11.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- zabawa w  Kalambury.
18-19.11.08r. Świetlicowy  Urząd  Pracy  –  wykonanie  kartek  z  okazji  Dnia 

Górnika.
68 20.11.08r. Projekt  „Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  Obchody  Światowego  Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień – gry i zabawy.
25-26.11.08r. Świetlicowy Urząd Pracy -  wykonanie kartek z okazji świąt Bożego 

Narodzenia.
69 27.11.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- Głuchy telefon i inne, zabawy 

w podgrupach.
28.11.08r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie kartek z okazji świąt Bożego 

Narodzenia.
70 02.12.08r. Andrzejkowe wróżby.
71 04.12.08r. Projekt  „Otwarte  Drzwi  Świetlicy”-  Światowy  Dzień  Walki  z 

Papierosem – oglądanie filmu o tej tematyce, wykonanie plakatów 
pt.: „Walka z nałogiem”

72 05.12.08r. Dzień  świętej  Barbary  –  czytanie  legend,  wykonanie  portretu 
patronki górników.

05.12.08r. Mikołajki  w sali  widowiskowo-kinowej Urzędu Miasta Lędziny – 
rozdanie paczek.

73 12.12.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- quiz wiedzy przyrodniczej pt.: 
„A to ciekawe”.

74 17.12.08r. Wykonanie  stroików  świątecznych  wraz  z  rodzicami  w  ramach 
Programu Angażowania Rodzin.

75 18.12.08r. Projekt „Otwarte Drzwi Świetlicy”- „Balonowy zawrót głowy - gry 
i zabawy.

76 19.12.08r. Wieczerza wigilijna.
77 30.12.08r.  Rozgrywki tenisa stołowego.
78 31.12.08r. Rozgrywki sportowe na hali gimnastycznej.
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Załącznik nr 18
                                                                       

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI 
DOMU DZIENNEGO  POBYTU  SENIORA  W  LĘDZINACH  

W  ROKU  2008.

Ilość  pensjonariuszy  skierowanych  na  pobyt  w  DDPS  na  podstawie  Decyzji
wydanej  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach  -  12 osób.

Imprezy  razem  z  pensjonariuszami  organizowali  seniorzy  z  Klubu  Seniora, który  działa  przy 
MOPS.  Klub  Seniora  liczy  80  członków.  

Wykaz  imprez  organizowanych  w  DDPS  w  2008 roku :

31.01.2008r.         -  Zabawa  karnawałowa.

04.02.2008r.        -  „ Kolędowanie  „  -  występ w świetlicy  DDPS 
                                solistki  operowej  Pani   Ewy  Pytel - Polok..
                          
14.02.2008r.      -   Walentynki  -   biesiada.

03.03.2008r.       -  " Dzień  Kobiet "  -  biesiada.

18.03.2008r.       -  Pokaz  i  degustacja  ciast  wielkanocnych.
                               Prezentacja  dekoracji  wielkanocnych  -  prace  pensjonariuszy.

24.04.2008r.      -  Zabawa  taneczna.

20.05.2008r.     - " Dzień  Matki "   -  koncert  Pani  Ewy  Pytel - Polok.
.

16.06.2008r.    -  Wyjazd  do Teatru  Wyspiańskiego  w Katowicach  na  operetkę
                           " Zemsta  Nietoperza "

27.06.2008r.     -  Wyjazd  na  spektakl  plenerowy  do  Trzebini 
                            " Księżniczka Czardasza "

30.07.2008r    -  Wycieczka  do  Żywca  i  na  górę  Żar.

20.08.2008r.   -  Wycieczka do zameczku w Promnicach - gril i zabawa taneczna.
                           

07.09.2008r.  -   Sprzedaż  naszych prac  w  trakcie  koncertu charytatywnego 
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                           organizowanego przez  Urząd Miasta Lędziny i Miejski Ośrodek
                            Kultury  na rzecz  ofiar  wypadku w Serbii.

15.09.2008r.   -  Udział  w  wernisażu prac nagrodzonych w konkursie europejskim
                          pt. " Europa to my "  -  wyróżnienie otrzymała praca  
                          naszych pensjonariuszy  pt. " Ślązaczka "

26.09.2008r.      -  Wycieczka  do  Cieszyna.

23.10.2008r.   -  Wyjazd  do Bojszów  na   wyroby  wieprzowe  w  restauracji  GRYF
                          - zabawa  taneczna  w  plenerze.

20.112008r.   -  DZIEŃ  SENIORA  -  uroczyste  obchody  
                         z  zabawą  taneczną  w  restauracji  Pinocy, połączone z X  rocznicą
                         działalności  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniora.

26.11.2008r.  - Udział  w  projekcji  filmu " Świadectwo "  w  kinie Piast .       

08.12.2008r.   -  Spotkanie  z  Mikołajem.

24.12.2008r.  - uroczysta  wieczerza  wigilijna  zorganizowana 
                          przez  MOPS  dla   osób   samotnych  w  świetlicy  DDPS.
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