
Sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie 

za 2016r.

1. Informacje wstępne

1.1. Ramy prawne

W 2016 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Niedźwiadzie  realizował  w szczególności

zadania wynikające z:

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518

ze zm.),

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z

2017 r., poz. 489),

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z

2014 r. poz. 567 ze zm.),

 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.

poz. 195 ze zm.)

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1.921),

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1.793 ze zm.),

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

Zatrudnienie ogółem - 8 osób/8 etatów

 kierownik ośrodka - 1 osoba,

 główny księgowy – 1 osoba,

 pracownicy socjalni – 3 osoby,

 inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 osoba,

 inspektor ds. świadczeń wychowawczych – 1 osoba,

 inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 osoba. 

Ze względu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

1



państwa  w wychowywaniu  dzieci  w 2016  r.  zatrudniono  1  osobę  na  stanowisko  inspektor  ds.

świadczeń  wychowawczych.  Z  powodu  nieobecności  2  pracowników:  pracownika  socjalnego  i

inspektora  do  spraw  funduszu  alimentacyjnego,  spowodowanej  ciążą  i  macierzyństwem,

zatrudniono 2 osoby w celu zastępstwa w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności na stanowiska:

pracownika socjalnego i starszego referenta.

1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych

          Wydatki Ośrodka w 2016 roku wyniosły ogółem 7.828.043 zł, tj. 98,4 % planu (plan na 2016

rok wynosił 7.958.066 zł).

Ze środków własnych gminy wydano 814.416 zł,  co stanowi 10,48 % poniesionych wydatków.

Z dotacji otrzymanych na realizację poszczególnych zadań z budżetu Wojewody wydano 7.013.627

zł, tj. 89,6 % wydatków 

Wydatki na świadczenia określone w ustawach, do realizacji, których zobowiązany jest Ośrodek

Pomocy Społecznej.

 Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej

Ogólny koszt realizacji zadań wyniósł 822.096 zł,  obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu zadań

własnych gminy, w tym z dotacji Wojewody 319.586 zł,

 Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ogólny koszt świadczeń rodzinnych wyniósł 2.081.329 zł.

 Zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna

Wypłacono świadczenia na kwotę 77.056 zł.

 Zadania określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Wypłacono świadczenia w kwocie 3.939.382 zł.

 Zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Na wypłatę świadczeń z funduszu wydano 227.885 zł.

 Zadania  określone  w  ustawach  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  oraz  o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ogólny koszt wyniósł 105.464 zł i obejmuje opłacanie składek na:

-  ubezpieczenia  społeczne  za  osoby pobierające świadczenia  rodzinne  lub  zasiłek  dla  opiekuna

-81.374 zł, 

-  ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne lub zasiłek dla  opiekuna

-12.850 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej -11.240 zł.

1.3. Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na zadania gminy 
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Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2016 : 2015

Świadczenia z pomocy społecznej 805.476 822.096 102,1  %
Rodziny zastępcze 21.575 38.119 176,7 %
Wspieranie rodziny – asystent rodziny 6.375 7.765 121,8 %
Świadczenia rodzinne 2.087.075 2.081.329 99,7 %
Zasiłek dla opiekuna 79.560 77.056 96,9 %
Świadczenia wychowawcze 0 3.939.382 x
Fundusz alimentacyjny 224.715 227.885 85,9 %
Składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne1)
71.267

105.464 148,0 %
Odsetki dla ZUS z tytułu opłacania składek za 

okresy wsteczne za osoby wyrejestrowane z 

ubezpieczenia przez KRUS

0 1.519 x

Utrzymanie ośrodka2)
428.653

518.722 121,0 %
Program Aktywizacja i Integracja /Prace 

społecznie użyteczne

5.565 8.706 156,4 %

Projekt systemowy w ramach POKL 19.321 0 x

Wydatki ogółem 3.430.680 7.828.043   228,2 %

1)Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obejmują:

-składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  ramach  realizacji  świadczeń  pomocy  społecznej,  świadczeń

rodzinnych i zasiłków dla opiekuna -24.090,

-składki  na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji  świadczeń rodzinnych i  zasiłków dla opiekuna

-81.374,
2)Utrzymanie ośrodka obejmuje:

-koszty utrzymania w ramach realizacji  zadań pomocy społecznej -305.169 zł ( w tym dotacja z budżetu

Wojewody -107.430 zł),

-koszty  utrzymania  w  ramach  realizacji  świadczeń  rodzinnych,  zasiłków  dla  opiekuna  i  świadczeń  z

funduszu alimentacyjnego -71.326 zł (zadania zlecone),

-koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz podejmowania działań

wobec dłużników alimentacyjnych -65.788 zł (zadania własne),

-koszty obsługi świadczeń wychowawczych -76.270 zł (zadania zlecone),

-koszty obsługi karty dużej rodziny 169 zł (zadania zlecone).

2. Opis realizacji zadań.

2.1. Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej
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Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 ubóstwa,

 sieroctwa,

 bezdomności,

 bezrobocia,

 niepełnosprawności,

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie,

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 trudności w integracji  cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej  Polskiej  status

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 alkoholizmu lub narkomanii,

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje  osobom i  rodzinom,

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

-dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł,

-dla gospodarstw domowych wieloosobowych - 514 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym

wystąpieniu, co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i

osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają w większości charakter obowiązkowy. Do

fakultatywnych  form  pomocy  realizowanych  przez  Ośrodek  należy  jedynie  specjalny  zasiłek

celowy.

2.1.1 Realizacja świadczeń pomocy społecznej

 Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w 2016r.

Formy pomocy Liczba osób,

którym

przyznano

świadczenia

Liczba

świadczeń

Kwota

świadczeń

Liczb

a

rodzin

Liczba osób

w

rodzinach

Ogółem1)

368 X 822.096 211 627
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Zasiłki okresowe2) 67 333 129.178 64 180

Zasiłki stałe3) 26 279 147.464 25 31

Usługi opiekuńcze 5 3.845 44.436 5 7

Zasiłki celowe i w naturze 106 x 62.205 104 255
w tym specjalne celowe 10 11 3.828 10 18

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego

1 1 2.000 1 5

Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej

14 163 369.980 14 14

Program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” ogółem 4)

66.833

w 

tym: 

świadczenia na zakup 

żywności

35 45 16.650 34 113

posiłek dla dzieci i młodzieży

192 23.490 49.112 102 455

posiłek dla dzieci i młodzieży 

–bez przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego

6 593 1.071 x x

1)W wierszu ogółem wykazano rzeczywistą liczbę osób i rodzin, które skorzystały z pomocy społecznej bez

względu na liczbę i formę otrzymanych świadczeń.
2) W tym z dotacji na zasiłki okresowe z budżetu Wojewody wydano 124.944 zł
3) Zadanie sfinansowane w całości ze środków z budżetu Wojewody .
4)Dotacja  na  dożywianie  oraz  na  świadczenia  pieniężne  na  zakup  żywności  w  ramach  programu

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu Wojewody wyniosła 47.177 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej wydano ogółem 822.096 zł. Najwyższe wydatki poniesione

zostały na:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W  przypadku  osób  umieszczonych  na  nowych  zasadach  (decyzja  o  skierowaniu  wydana  po

01.01.2004 r.), opłaty za pobyt ponoszą w kolejności: 

-  mieszkaniec domu w wysokości do 70 % swojego dochodu, 
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- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli ich sytuacja dochodowa na to pozwoli (dochód na osobę

jest wyższy od 300 % kryterium dochodowego), 

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – do wysokości pełnego

kosztu pobytu. 

W  2016  roku  skierowano  2  osoby  do  domu  pomocy  społecznej,  w  tym  pobyt  1  osoby  był

finansowany w całości przez rodzinę.

Koszty  pobytu  14 osób  wyniosły  369.980,-  zł,  co  stanowi  45  % wydatków  na  świadczenia  z

pomocy społecznej. Część kosztów pobytu 1 osoby sfinansowała rodzina. 

- zasiłki stałe wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym

do pracy, które stanowią 18 % wydatków. W 2016 r. wypłacono świadczenia w kwocie 147.464 zł.

- zasiłki okresowe, które stanowią 16 % wydatków. W 2016r. wypłacono zasiłki okresowe na kwotę

129.178 zł,  z tego 124.944 zł  stanowiła  dotacja  celowa z budżetu państwa, natomiast  4.234,-zł

środki własne gminy.

- zasiłki celowe i w naturze, które stanowią 7 % ogółu poniesionych kosztów na wsparcie osób i

rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, były to głównie zasiłki na zakup żywności, opału,

odzieży, leków oraz inne niezbędne potrzeby.

-  program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 Zadaniem pomocy społecznej  o  charakterze obligatoryjnym jest  zapewnienie  gorącego posiłku

osobom  tego  pozbawionym.  Jest  ono  realizowane  między  innymi  poprzez  wieloletni  program

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na

lata 2014-2020”. Program ten ma na celu przede wszystkim ograniczenie zjawiska niedożywienia

dzieci,  poprawy  poziomu  życia  rodzin  o  niskich  dochodach,  poprawy  stanu  zdrowia  dzieci  i

młodzieży  oraz  kształtowania  właściwych  nawyków  żywieniowych.   Przewiduje  on  udzielanie

wsparcia  w  zakresie  dożywiania  osobom  i  rodzinom  spełniającym  kryterium  dochodowe  w

wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli

podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy. 

Świadczenie w formie posiłku  może być przyznane bezpłatnie,  jeżeli  miesięczny dochód osoby

samotnie  gospodarującej  nie  przekraczał  kwoty  951,00  zł  lub  771,00  zł  na  osobę  w  rodzinie.

Realizacja  tej  formy pomocy odbywała  się  głównie  poprzez  prowadzenie  dożywiania  dzieci  w

szkołach  podstawowych  i  gimnazjum.  Dożywianiem  zostały  objęte  także  dzieci  młodsze  oraz

uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem na realizację posiłków wydano 49.112,00 zł

(6 % wydatków) i skorzystało z nich 192 dzieci ze 102 rodzin.

          W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być udzielona bez

wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez ustalenia sytuacji rodzinnej w

drodze przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z przyjętym Programem

6



osłonowym w zakresie  dożywiania  „Pomoc  gminy  w zakresie  dożywiania  na  lata  2014-2020”

(Uchwała Nr XXX/201/14 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 stycznia 2014 r.). Gdy uczeń albo

dziecko wyrażają chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje

ośrodek pomocy społecznej  o  potrzebie  udzieleniu  pomocy w formie  posiłku.  Pomoc,  o  której

mowa nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz

wydania decyzji administracyjnej. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 6 uczniów, wydano

1.071 zł.  

Świadczenia  na  zakup  żywności  w ramach  programu wieloletniego  „Pomoc  państwa  w

zakresie dożywiania” w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku przyznano dla 34 rodzin

na kwotę 16.650 zł

-usługi  opiekuńcze stanowią  ok.  5  % ogółu  wydatków.  Świadczenie  usług  opiekuńczych  jest

zadaniem obowiązkowym gminy. W 2016r. tą formą pomocy objęto 5 osób, wydatki na świadczenia

wyniosły 44.436,-zł. Ta forma pomocy umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym pozostanie

w środowisku zamieszkania.

2.1.2.  Charakterystyka  społeczno-demograficzna  gospodarstw domowych objętych  pomocą

materialną

W 2016  r.  z  różnych  form  pomocy  społecznej  skorzystało  368  osób  z  211  rodzin.  W

rodzinach tych żyło 627 osób, co stanowi 9,5 % mieszkańców Gminy Niedźwiada . 

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2016r. było:

 ubóstwo rozumiane jako dochody do wysokości  kryterium dochodowego określonego w

ustawie o pomocy społecznej – 136 rodzin,

 bezrobocie – 101 rodzin,

 długotrwała lub ciężka choroba – 81 rodzin,

 niepełnosprawność - 74 rodziny, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności - 38 rodziny,

 bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - 20 rodzin,

 alkoholizm - 11 rodzin.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin
2015 2016 2016:2015

Ogółem 228 211 93 %
Ubóstwo 140 136 97 %
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Potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności

38 38 100 %

Bezrobocie 116 101 87 %

Niepełnosprawność 84 74 88 %

Długotrwała lub ciężka choroba 85 81 96 %

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego

w tym: rodziny niepełne

            rodziny wielodzietne

37

17

12

20

10

7

54 %

59 %

58 %
Alkoholizm 12 11 92 %

Liczba osób w poszczególnych kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ 

uwzględniane są wszystkie problemy, jakie występują w danej rodzinie. Jedna rodzina może korzystać z pomocy z 

powodu kilku przesłanek.

Zgodnie  z  zasadami  ustawowymi  pomoc  ukierunkowana  była  głównie  pod  kątem

zaspokojenia całości lub części  niezbędnych potrzeb życiowych osób i  rodzin oraz zapewnienie

przynajmniej minimum środków do egzystencji. Zaznaczyć jednak należy, iż świadczenia pieniężne

niezależnie od ich wielkości pozwalają jedynie łagodzić skutki ubóstwa. 

Bardzo ważnym elementem pomocy jest podejmowanie działań, celem usunięcia trudnej sytuacji

życiowej,  a  więc  motywowanie  osób  i  rodzin  oraz  wskazywanie  możliwości  rozwiązywania

problemów we własnym zakresie.

Działania o takim charakterze wchodzą w zakres prowadzonej przez pracowników socjalnych

–  pracy socjalnej obejmującej między innymi udzielanie informacji, porad, wskazówek i pomocy

przy rozwiązywaniu szeregu trudnych spraw życiowych, poradnictwa i wsparcia.

Praca socjalna - dotyczy ponad połowy rodzin zgłaszających się po pomoc do Ośrodka. Jest to jedna

z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do

świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam

zaangażuje się w proces zmian. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego”

będąc  po  części  prawnikiem,  psychologiem,  pielęgniarką,  doradcą  czy  po  prostu  cierpliwym

słuchaczem.  Praca  socjalna  jest  ukierunkowana  na  przywrócenie  utraconej  lub  ograniczonej

zdolności  do  samodzielnego  funkcjonowania  osoby  lub  rodziny.  Każda  osoba  stojąca  wobec

problemów, których nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie, ma prawo zwrócić się do Ośrodka o

pomoc.  Ośrodek  służy  wszystkim,  których  egzystencja  jest  w  jakikolwiek  sposób  zagrożona.
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Połączenie pracy socjalnej ze wsparciem finansowym, kontraktem socjalnym, pracami społecznie

użytecznymi  –  to  najbardziej  skuteczne  środki  podejmowane  w  2016  roku  zmierzające  do

usamodzielnienia osób i rodzin.

Ośrodek  był  miejscem  poradnictwa,  informacji  i  konsultacji.  Zakres  wszechstronnej  pomocy

wyznaczony był przez indywidualne potrzeby klientów i ich rodzin.

          W 2016 roku udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 206 rodzinom, w tym 10 rodzin

objęto kontraktem socjalnym. 

Ośrodek wydał  ogółem  741 decyzji  administracyjnych  z  zakresu  pomocy społecznej,  w tym 4

decyzje odmawiające przyznania pomocy osobom, które nie spełniały przesłanek niezbędnych do

jej udzielenia.

2.1.3 Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok

2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

          W 2016 r. zatrudniono 1 asystenta rodziny świadczącego usługi dla 4 rodzin w wymiarze 80

godzin  miesięcznie,  przez  okres  6  miesięcy.  Usługi  asystenta  rodziny  wprowadzono  w  celu

podniesienia poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa  domowego  oraz  podniesienia  kompetencji  w  zakresie  pełnienia  ról  społecznych.

Koszt wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych asystenta wyniósł 7.765 zł, w tym środki  z

budżetu Wojewody 6.212 zł.

2.2 Realizacja świadczeń rodzinnych.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 

ze zm.), określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne,  specjalny

zasiłek opiekuńczy

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie

dziecka. Prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi

prawnemu  dziecka,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  osobie  uczącej  się.  Zasiłek  rodzinny
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przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764

zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej

egzystencji.  Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje:  niepełnosprawnemu  dziecku,  osobie

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym

stopniu  niepełnosprawności,  osobie,  która  ukończyła  75  lat.  Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje

także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o

umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosprawność  powstała  w  wieku  do

ukończenia  21  roku  życia.  Prawo do  zasiłku  jest  przyznawane  na  czas  ważności  orzeczenia  o

niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.  Zasiłek pielęgnacyjny w 2016 r. pobierały

102 osoby.

Świadczenie  pielęgnacyjne z  tytułu  rezygnacji  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,

przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą

spokrewnioną w rozumieniu  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodziny i  systemie

pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym

stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy

zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności

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

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje,

jeżeli  niepełnosprawność osoby wymagającej opieki  powstała nie później  niż do ukończenia 18

roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

25  roku  życia.  Prawo  do  świadczenia  jest  przyznawane  na  czas  ważności  orzeczenia  o

niepełnosprawności  bez  względu  na  dochód  rodziny.  W  2016  r.  świadczenie  pielęgnacyjne

pobierały 22 osoby. Wysokość świadczenia wzrosła z 1.200 zł w 2015 r. do 1.300 zł w 2016 r. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także

małżonkom,  jeżeli:  nie  podejmują  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  lub  rezygnują  z

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad

osobą  niepełnosprawną.  Prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  jest  ustalane  na  okres

zasiłkowy. Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny

osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764 zł. Przy
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ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wprowadzono obowiązek przeprowadzenia

rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  przez  pracownika  socjalnego  w  celu  weryfikacji

okoliczności dotyczących spełnienia warunków do jego przyznania. 

W 2016 r. specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 6 osób.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu

na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w

terminie  12  miesięcy  od  dnia  narodzin  dziecka,  a  w przypadku  gdy  wniosek  dotyczy  dziecka

objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy

do dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko

18 roku życia. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później

niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W 2016 r. jednorazową zapomogę pobrało 40 osób.

Świadczenie  rodzicielskie.   Od 1  stycznia  2016  r.  wprowadzono  nowe  świadczenie

rodzinne – świadczenie rodzicielskie, które przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie

otrzymują  zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego.  Uprawnieni  do  pobierania

tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie

pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także

osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały

zasiłku  macierzyńskiego  będą  mogły  ubiegać  się  o  świadczenie  rodzicielskie.  W  2016  r.

świadczenie rodzicielskie pobrało 19 osób.

Przyznanie  świadczeń  rodzinnych  następuje  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  poprzez

wydanie  decyzji  administracyjnej.  W  2016  roku  świadczenia  rodzinne  pobierało  435  rodzin,

wydano  740  decyzji  administracyjnych.  Wypłacono  14.390  świadczeń  na  kwotę  2.087.075  zł.

Dla porównania w 2015 r. wypłacono 13.615 świadczeń na kwotę 1.752.642 zł. 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2016 roku

Lp. Wyszczególnienie Liczba

świadczeń

Kwota

świadczeń
I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

1. Zasiłki rodzinne 8.655 966.137

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych
w tym z tytułu: 4.066 415.436

2.1 Urodzenia dziecka 26 19.244
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2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego

133 53.133

2.3 Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych

0 0

2.4 Samotnego wychowywania dziecka 342 61.190

2.5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 313 30.483

2.5.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia

47 3.683

2.5.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia

266 26.800

2.6 Rozpoczęcia roku szkolnego 669 50.312

2.7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania

1.311 85.930

2.7.1 Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w

miejscowości, w której znajduje się szkoła

93 9.761

2.7.2 Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła

1.218 76.169

2.8. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.272 115.144

Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 12.721 1.381.573

II. Świadczenia opiekuńcze
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1.188 181.764

4. Świadczenie pielęgnacyjne 266 343.016

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 55 28.600

Ogółem świadczenia opiekuńcze 1.509 553.380

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 40 40.000

7. Świadczenie rodzicielskie 120 112.122

Ogółem wypłacone świadczenia rodzinne 14.390 2.087.075
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń -5.746
Wydatki na świadczenia rodzinne 2.081.329

III. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
7. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 189 72.960
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pobierające świadczenie pielęgnacyjne
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające świadczenie pielęgnacyjne

94 10.332

9. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

27 4.150

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

24 1.123

11. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 84.673

Wydatki ogółem 2.254.567

2.3 Realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna

          Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa

warunki  nabywania  oraz  zasady ustalania  i  wypłacania  zasiłków dla  opiekunów osobom,  które

utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.,  w związku z wygaśnięciem

z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2016 r. wypłacono

153  świadczenia  na  kwotę  79.560  zł.  Kwota  odzyskanych nienależnie  pobranych zasiłków  dla

opiekunów wyniosła 2.504 zł.  Wypłacono 30 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za

osoby  pobierające  zasiłek  dla  opiekuna  na  kwotę  4.264  zł  oraz  30  składek  na  ubezpieczenie

zdrowotne na kwotę 1.395 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.440 zł. Ogółem koszty realizacji

zasiłków dla opiekuna wyniosły 85.155  zł.

2.4. Realizacja świadczeń wychowawczych 

          Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.

poz. 195 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady

ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Jest to nazwany przez Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej, Program „Rodzina 500 plus”. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wy-

chowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świad-

czenie wychowawcze przysługuje:

-  matce, 

- ojcu, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- opiekunowi prawnemu dziecka.
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Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wyso-

kości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w prze-

liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełno-

sprawne,  świadczenie wychowawcze przysługuje  na pierwsze dziecko,  jeżeli  dochód rodziny w

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym

jest wójt,  burmistrz lub prezydent miasta,  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby

ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się

1 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r. 

W 2016 r. wypłacono 7 901 świadczeń wychowawczych dla 556 rodzin na łączną kwotę

3.940.382 zł.  Wydano 621 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych. 

Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w 2016 roku

Lp. Wyszczególnienie Liczba

świadczeń

Kwota świadczeń

1. Wypłacone świadczenia wychowawcze 7 901 3 940 382 zł
2. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych

-1 000,00 zł

3. Wydatki na obsługę świadczeń 

wychowawczych

76 270 zł

Wydatki ogółem 4.015.652

2.5 Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania przez państwo osób uprawnionych do

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez

sąd,  jeżeli  egzekucja  okazała  się  bezskuteczna.  Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego

przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej,
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- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,

jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

W 2016 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 52 świadczeniobiorców z

33 rodzin, wydano 41 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wydano 33 informacje do dłużników o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń.

Złożono  86  wniosków  do  Komorników  Sądowych  przy  Sądach  Rejonowych  prowadzących

egzekucję  o  przyłączenie  do  egzekucji  oraz  złożono  27  informacji  o  realizacji  decyzji  oraz  o

wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek. 

W 2016 r. w Gmina Niedźwiada była organem właściwym dla 34 dłużników alimentacyjnych.

Wobec dłużników podjęte zostały następujące działania:

- 32 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz

odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika,

- przeprowadzono 16 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 16 oświadczeń majątkowych od

dłużników alimentacyjnych,

- 7 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy w

przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,

-  wysłano  3  informacje  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Lubartowie  o  potrzebie  aktywizacji

zawodowej dłużników alimentacyjnych,

- wydano 16 decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań

alimentacyjnych,

- złożono 15 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. Kodeks karny poprzez uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na

utrzymanie  dzieci  i  przez  to  narażanie  ich  na  niemożność  zaspokojenia  podstawowych potrzeb

życiowych,

-  wystąpiono z 11  wnioskami  o podjęcie  działań  wobec dłużników alimentacyjnych do organu

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika,
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-  przesłano  33  informacje  o  podjętych  działaniach  wobec  dłużników  alimentacyjnych  do

Komornika Sądowego oraz do organów właściwych wierzycieli,

- złożono 5 wniosków do Krajowego Rejestru Karnego,

- co  miesiąc  aktualizowano  informacje  gospodarcze  o  zobowiązaniach  alimentacyjnych  54

dłużników alimentacyjnych w systemie biura informacji gospodarczej InfoMonitor,

- wysłano 54 informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do systemów

biur informacji gospodarczej: ERIF BIG S. A., KRD BIG SA, KBIG,

Lp. Wyszczególnienie Liczba
świadczeń

Kwota
wypłaconych

świadczeń w zł

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 569 227.885

2. Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz na podejmowane działania wobec 

dłużników alimentacyjnych

48.826

2.1 Pokryte z dotacji budżetu państwa 6.837

2.2 Pokryte ze środków gminy, w tym z dochodów, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy

41.989

                            Wydatki ogółem                                                                        269.874

3. Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych 0

4. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych tyt. 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wraz z odsetkami

26.184

4.1 Przekazane na dochody budżetu państwa 23.066

4.2 Przekazane na dochody własne gminy 3.118

Uzyskano również wpłaty  należności  z  tytułu  zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na

podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczce alimentacyjnej w wysokości 4.418 zł, z tego:

- dochody budżetu państwa  - 2.209 zł,
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- dochody własne gminy       - 2.209 zł.

2.6. Realizacja Karty Dużej Rodziny  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 5

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

dnia  23  grudnia  2014  r.  w  sprawie  sposobu  unieważnienia  Karty  Dużej  Rodziny,  wzorów

graficznych oraz wzorów wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Realizacja zadań

gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny należy do zadań z zakresu administracji

rządowej.  Celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest:

- promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

- umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,

- zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest ,,Karta Dużej Rodziny’’

Zadanie jest realizowane na podstawie złożonego wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny przez

członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Przez rodzinę

wielodzietną  rozumie  się  rodzinę,  w  której  rodzic  (rodzice)  lub  małżonek  rodzica  mają  na

utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia bądź do 25 roku życia gdy uczy się w

szkole  lub  w szkole  wyższej.  Wójt  realizuje  program za pomocą systemu teleinformatycznego,

który zapewnił Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

     W 2016 r. do Ośrodka wpłynęło 17 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodzinny, wydano 64

Kart,  z czego 21 Kart  dla  opiekunów, natomiast  42 Karty dla  dzieci  oraz 1 Karta  dla  członka

rodziny, który był już jej posiadaczem. Koszt realizacji ustawy przez gminę w 2016 r. wynosił 13,40

zł za jedną rodzinę wielodzietną.

Łączny koszt wydanych Kart w 2016 r. wyniósł  169 zł.

3. Realizacja prac społecznie użytecznych
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W okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy

w Lubartowie realizowano Prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych, bez prawa do

zasiłku,  korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej.  Osoby  te  zostały  skierowane  do

wykonywania  prac  porządkowych  na  terenie   urzędu  gminy,  szkół,  bibliotek  i  w  miejscach

użyteczności  publicznej  w  wymiarze  40  godzin  miesięcznie.  Wysokość  świadczenia

przysługującego bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,10 zł

za godzinę świadczonych prac, z czego koszt gminy stanowił 40% tj. 3,24 zł/godz., pozostałe 60%

tj. 4,86 zł było refundowane ze środków PUP. 

4. Pozostała działalność

W 2016 r. Ośrodek   współpracował  również  ze  Stowarzyszeniem  Rozwoju  Gminy

Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie” i  Fundacją Bank Żywności w Lublinie w zakresie

dystrybucji  żywności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  –

Podprogram  2015  i  Podprogram  2016  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej

Potrzebującym. W ramach współpracy pozyskano 41 214,61 kg żywności tj.: 3345 kg makaronu,

3295  kg  ryżu,  1440  kg  kaszy  jęczmiennej,  1343  kg  herbatników,  6156  l  mleka,  26,4  kg  sera

podpuszczkowego,  1920  kg  sera  topionego,  3600  l  soku  jabłkowego,  2108,8  kg  groszku  z

marchewką,  2108,8  kg  fasoli  białej,  843,52  kg  koncentratu  pomidorowego,  790,8  kg  powideł

śliwkowych, 2800,75 kg gulaszu wieprzowego z warzywami, 1779,3 kg szynki drobiowej, 930,24

kg filetu z makreli w oleju, 5181 kg cukru i 3546  l oleju. Wymienione artykuły przekazano w

formie 4123 paczek – 684 osobom.

Od 02 do 04.11.2016 roku wśród 684 beneficjentów POPŻ2014-2020 Podprogram 2016

zostały  rozprowadzone  ulotki  informacyjne  na  temat:  „Co  każdy  rodzic  powinien  wiedzieć  o

prawidłowym odżywianiu”, „Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna” oraz „Żywność jest źródłem

energii i składników odżywczych”.

Dnia 23.11.2016 r.  wśród beneficjentów Pomocy Żywnościowej  zostały przeprowadzone

działania towarzyszące niefinansowane w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, w formie

warsztatów  dietetycznych  składających  się  z:  pogadanki  pt.  „Fakty  i  mity  na  temat  zdrowego

odżywiana” i warsztatów kulinarnych. Uczestniczyło w niech 34 beneficjentów Programu.

Dnia  16.12.2016 r.  w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie  odbyło  się  tradycyjne

spotkanie  wigilijne  dla  mieszkańców  Gminy  Niedźwiada,  zorganizowane  przez  pracowników

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada
18



„Nowa  myśl  –  wspólne  działanie”.  Na  spotkanie  przybyło  35  osób  samotnych,  starszych  i

podopiecznych Ośrodka – mieszkańców Gminy Niedźwiada. Wydarzenie zostało sfinansowane w

całości ze środków pozyskanych od sponsorów: STELLARIUM Sp. z o.  o.  ,  Pani Ewy Giza –

właścicielki Ośrodka Rozwoju Osobistego, Pana Mirosława Topyły – właściciela PPHU MAT Sp.

j., Pana Edwarda Filipa – Zakład Obsługi Biur „Tech”, ORLEN Upstrim Sp. z o. o.

Dzięki  pomocy  sponsorów   przygotowano  również  50  paczek  żywnościowych,  które  zostały

przekazane uczestnikom spotkania i podopiecznym Ośrodka.

Współpraca  ze  Szkołami  Podstawowymi  w  Pałecznicy  i  w  Brzeźnicy  Bychawskiej

zaowocowała  pozyskaniem   450  kg  żywności,  słodyczy,  odzieży,  obuwia,  zabawek  i  środków

czystości  w  ramach  akcji  „Pomóż  dzieciom  przetrwać  zimę”,  które  zostały  przekazane  23

najbardziej potrzebujący rodzinom (liczącym 103 osób) z terenu Gminy Niedźwiada.

W ramach współpracy Ośrodka z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w

okresie od 25.06.2016 r. do 06.07.2016 r. sześcioro dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy

Niedźwiada uczestniczyło w bezpłatnych koloniach letnich w Lesku,

                                                       Niedźwiada, dnia 11.04.2017 r.                                                       
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