
UCHWAŁA NR XXIII/231/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz .U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818) Rada Miejska 
w Głogówku uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. 
stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Głogówek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY ZA 2019 ROK

Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze tempo życia niosą za sobą wiele pozytywnych skutków, ale
niestety pogłębiają też wiele negatywnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, uzależnienia, przemoc,
przestępczość.

W celu przezwyciężenia tych trudnych sytuacji i w miarę występujących potrzeb rodzinom mieszkającym
na terenie gminy Głogówek udzielana jest pomoc między innymi w formie posiłków w szkole i przedszkolu
dla dzieci, posiłków w domu, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, różnych form
świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej.

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia:

- 178 osobom z 398 rodzin na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- 165 rodzinom w tym 389 dzieciom uprawnionym do zasiłku rodzinnego– na podstawie ustawy

o świadczeniach rodzinnych,

- 41 rodzinom, w tym 70 dzieciom uprawnionych do alimentów – na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,

- 295 osobom z 93 rodzin – na podstawie ustawy w sprawie programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.

Rodzinom kwalifikującym się do pomocy w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

i energetycznych wypłacono również;

- 741 dodatków mieszkaniowych

- 61 dodatków energetycznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Ośrodek w roku 2019 przyjął
108 wniosków o wydanie karty.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych oraz
wymagających wsparcia w podniesieniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa Ośrodek zapewnia pomoc
i wsparcie asystenta rodziny na podstawie art. 11 ust 4 pkt 1. ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej. OPS w 2019 r zatrudniał 1 asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy.
W roku 2019 r asystent współpracował z 19 rodzinami. Praca asystenta rodziny opierała się na
bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Pozostały czas pracy przeznaczony był na
współpracę z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia itp. oraz przygotowanie i wypełnianie dokumentacji.
Działania, które są podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie są liczne i
wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został stworzony indywidualny plan
pracy, który jest realizowany w oparciu o odpowiednio dobrane działania.

W związku z realizacją zadań gminy wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej w roku bieżącym jest zatrudniony asystent rodziny, gdyż nadal są rodziny w
których konieczna jest praca asystenta rodziny. Będzie kontynuowana współpraca z instytucjami
zapewniającymi pomoc specjalistyczną rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ośrodek
Pomocy Społecznej również realizuje szeroko rozumianą pracę socjalną z rodzinami. Z obserwacji i
doświadczenia w pracy z rodzinami należy stwierdzić, że jest coraz więcej problemów opiekuńczo
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Ponadto systematycznie wzrasta liczba rodzin niepełnych,
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eurosierot, co w następnych latach będzie powodować jeszcze większa konieczność zintegrowanej
współpracy i działania wszystkich instytucji pracujących z rodzinami, dziećmi, młodzieżą. Praca musi być
ukierunkowana nie tylko na pomoc instytucjonalna rodzinom bezradnym z problemami jak również
zapobiegać powstawaniu patologicznych sytuacji.

Jak wynika z informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w pieczy zastępczej
w roku 2019 z terenu gminy Głogówek umieszczonych było 10 dzieci, pośród nich 4 dzieci przebywa w
placówce opiekuńczo - wychowawczej.

W zakresie tym zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
gmina Głogówek współfinansowała pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej. Dane z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Prudniku
wskazują, iż w gminie Głogówek na dzień 31.12.2019 r było 28 spraw opiekuńczych, w tym w 27 sprawach
ustanowiony jest nadzór kuratorski, a w 1 sprawie ustanowiona jest piecza zastępcza.

W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy OPS działa
Zespół Interdyscyplinarny, który koordynuje i prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie jak również udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i jej członkom doświadczającym
zjawiska przemocy.

W 2019 r. do Zespołu wpłynęło 15 Niebieskich Kart. W celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 104 spotkania grup roboczych.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy Urzędzie Miejskim działa Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W związku z nadużywaniem alkoholu Komisja podała, że w 2019 r. wpłynęły
23 wnioski o wszczęcie postępowania, w stosunku do żadnej osoby nie podjęto czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu.

W ramach pomocy rodzinom z różnymi problemami w gminie działa Punkt Konsultacyjny
oferujący bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczna. Z Punktu Konsultacyjnego uzyskano
informację, że w 2019 r. udzielono 162 porady, 18 porad osobom z problemem alkoholowym oraz 38 porad
osobom współuzależnionym.

Od lipca 2019 r. w Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać konsultacje psychoedukacyjne
z zakresu terapii uzależnień od alkoholu. Porady:

- udzielono 46 osobom uzależnionym

- 3 osobom współuzależnionym.

W gminie funkcjonuje również świetlica edukacyjno - opiekuńcza dla dzieci i młodzieży, które
stanowią element systemu wsparcia rodzin, w których występują problemy alkoholowe i wynikające z tej
sytuacji dysfunkcje w zakresie opiekuńczo- wychowawczym. Zapewnia ona dzieciom pomoc w nauce,
organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zajęć sportowych i zabaw oraz spotkań
integracyjnych. W 2019 roku w zajęciach szacunkowo uczestniczyło ogółem 13 dzieci tygodniowo.

Uczniowie pochodzący z rodzin o najniższych dochodach korzystają z pomocy w formie
stypendiów, dzięki którym mają możliwości zakupu artykułów i podręczników szkolnych oraz odzieży i
obuwia sportowego.

W zakresie systemu pomocy rodzinom z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
w Prudniku zawarte zostało porozumienie w ramach projektu „Bezpieczna Rodzina” dzięki któremu osoby
zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu są objęte kompleksowym wsparciem mającym na
celu przerwanie cyklu przemocy.

Reasumując powyższe, podejmowane działania wpisują się w zakres celów i zadań zawartych w
Gminnym Programie Wspierania Rodziny.
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