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I. Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
zakres polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2020.
Informacje zawarte w Raporcie pozwolą na pogłębienie wiedzy mieszkańców o stanie gminy
i działalności samorządu gminnego oraz mogą być podstawą do dyskusji na temat rozwoju
naszej „małej ojczyzny”.

II. Informacje ogólne.
Gmina Lutowiska jest gminą wiejską położoną w powiecie bieszczadzkim, województwie
podkarpackim.
W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości w tym 21 zamieszkałych, pozostałe to historyczne
wyludnione „wsie”, tętniące życiem w przedwojennej przeszłości.
Gmina Lutowiska jest jedną z największych gmin w naszym kraju, jej powierzchnia stanowi
obszar 47.585 ha (475,85 km2). Gmina należy do najmniej zaludnionych jednostek
administracyjnych w Polsce.
W Gminie Lutowiska na dzień 31 grudnia 2020r. było zameldowanych 2167 osób w tym 2110
osób na pobyt stały i 57 osoby na pobyt czasowy.
Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy wynosiła:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miejscowość
Bereżki
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Hulskie
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Wołosate
Zatwarnica
Żurawin

RAZEM

Pobyt stały
40
5
1
142
56
157
5
1
759
37
55
45
140
40
168
93
39
74
44
198
11
2110

Pobyt czasowy
0
1
1
2
0
6
0
1
14
3
2
0
1
2
7
3
0
6
1
7
0
57

Razem
40
6
2
144
56
163
5
2
773
40
57
45
141
42
175
96
39
80
45
205
11
2167
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Statystyka mieszkańców według wieku i płci
Lp. Grupa wiekowa
1
0-2 lat
2
3 lata
3
4-5 lat
4
6 lat
5
7-13 lat
6
14-17 lat
7
18 lat
8
19-59 lat
9
60-65 lat
10 pow. 65
Razem

Mężczyźni
21
12
20
6
46
20
14
678
94
182
1093

Kobiety
30
8
13
12
50
48
6
647
80
180
1074

Razem
51
20
33
18
96
68
20
1325
174
362
2167

Na pobyt stały było zameldowane 1093 kobiety i 1074 mężczyzn.

Dane migracyjne :
Z pobytu stałego w 2020r. wymeldowało się 36 mieszkańców, a zameldowało 23.
Urodziło się 16 dzieci, zmarło 18 mieszkańców.
Obszar Gminy podzielony jest na 7 jednostek pomocniczych – Sołectw o różnej powierzchni
i stopniu zaludnienia.
SOŁECTWA W GMINIE LUTOWISKA
Lp. Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1

Lutowiska

Lutowiska, Skorodne

2

Smolnik

Smolnik, Żurawin

3

Stuposiany

Stuposiany, Procisne, Pszczeliny, Muczne, Tarnawa Niżna,
Tarnawa Wyżna*, Dydiowa*, Łokieć*, Dźwiniacz Górny*,
Bukowiec*, Sokoliki*, Beniowa*, Sianki*

4

Ustrzyki Górne

Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Bereżki, Wołosate

5

Dwernik

Dwernik, Dwerniczek, Nasiczne, Caryńskie

6

Chmiel

Chmiel

7

Zatwarnica

Zatwarnica, Hulskie, Krywe
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Zadania Gminy określone przepisami prawnymi i innymi regulacjami (porozumieniami,
umowami) wykonywane są przez Wójta przy pomocy Urzędu Gminy, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych:
Jednostki budżetowe
1. Urząd Gminy Lutowiska
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zespół Szkół w Lutowiskach:
- Szkoła Podstawowa w Lutowiskach
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lutowiskach
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach
Instytucje kultury – osoby prawne
4. Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutowiskach
Spółka komunalna ze 100% udziałem gminy – osoba prawna
6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lutowiskach
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Mapa
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III. Informacje finansowe.
Wykonane dochody na 31.12.2020 r. ogółem wynoszą 13 296 779,65 zł w tym
dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1 868 430,61 zł z tego ze sprzedaży majątku w
wysokości 70 718,82 zł.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 47,91%.
Dynamika wzrostu PIT 94% i podatku od nieruchomości 114%.
Dotacje rozwojowe z UE 1 059 194,66 zł.
Wykonane wydatki na 31.12.2020 r. ogółem wynoszą 13 594 568,33 zł , w tym wydatki
majątkowe wykonano na kwotę 2 169 421,36 zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 15,96%.
Wynik budżetu (deficyt) 297 788,68 zł.
Zadłużenie ogółem 570 000,00 zł.
Poziom wolnych środków 2 062 976,51 zł.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych:
Dział Rozdz. §
Nazwa
010 01042 6050 Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w obrębie Chmiel
(dz. o nr ewid. 92)

Wykonanie
Objaśnienia
na
do realizacji
Plan na 2020 r. 31.12.2020 r. zadania
Zadanie
zostało
97 000,00
92 786,28 zrealizowane.
Zadanie w
trakcie
realizacji,
zakończenie

700

Rewitalizacja obiektu byłej
strażnicy WOP w Lutowiskach na
70005 6057 cele społeczne

700

Rewitalizacja obiektu byłej
strażnicy WOP w Lutowiskach na
70005 6059 cele społeczne

478 987,19

700

Rewitalizacja obiektu byłej
strażnicy WOP w Lutowiskach na
70005 6050 cele społeczne

836 551,28

700

700
750

Zakup działek nr 397 i 404 w
70005 6060 Lutowiskach
Przebudowa dach na budynku
gospodarczym w Lutowiskach
70005 6050 (dawny spęd )
75023
Modernizacja budynku Urzędu
Gminy Lutowiska (po zaleceniach
6050 PSP)

1 436 961,56

897 080,23 w 2021 r.
Zadanie w
trakcie
realizacji,
zakończenie

61 500,00

37 500,00

95 871,00

299 026,76 w 2021 r.
Zadanie w
trakcie
realizacji,
zakończenie
401 056,87 w 2021 r.
Zadanie
zostało
61 465,67 zrealizowane.
Zadanie
zostało
37 486,15 zrealizowane.
Zadanie
przeniesiono
do realizacji
w latach
0,00 następnych.
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754

754

754

851

900

900

75412 6060 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych dla OSP Lutowiska wkład własny
75412 6067
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych dla OSP Lutowiska
75412 6069
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych dla OSP Lutowiska
85154 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu
Bieszczadzkiego na dofinansowanie
zakupu namiotu pneumatycznego z
osprzętem dla PSP w Ustrzykach
Dolnych
90001 6010 Podwyższenie kapitału zakładowego
GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach (z
przeznaczeniem na modernizację
istniejących instalacji wodnych i
kanalizacyjnych)
90026 6050

Modernizacja budynku i terenu
PSZOK w Smolniku
92195 6050 Zakup i montaż trybun na stadionie
w Lutowiskach

921

2 700,00

Zadanie
zostało
2 700,00 zrealizowane.

52 629,00

10 363,00

300 000,00

70 000,00

Zadanie
zostało
300 000,00 zrealizowane.
Zadanie
przeniesiono
do realizacji
w latach
0,00 następnych.
Zadanie w
trakcie
realizacji,
zakończenie

54 000,00
3 536 036,93

Razem

Wieloletnia prognoza finansowa
Harmonogram spłat zadłużenia
Lata
Kwota
Lata
2021
114 000
2024
2022
114 000
2025
2023
114 000

1 973,90

Zadanie
zostało
52 629,00 zrealizowane.
Zadanie
zostało
10 363,00 zrealizowane.
Zadanie
zostało
1 973,90 zrealizowane.

12 853,50 w 2021 r.
2 169 421,36

Kwota
114 000
114 000

Kwota długu na koniec każdego roku po spłacie rat.
Lata
Kwota
Lata
Kwota
2021
456 000
2024
114 000
2022
342 000
2025
0
2023
228 000
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Nie planuje się nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata. Prognoza limitu zadłużenia na
najbliższe lata (wzór z art. 243)
Lata
2021
2022
2023

Kwota
13,86%
4,15%
3,15%

Lata
2024
2025

Kwota
4,04%
4,73%

Pozyskane środki zewnętrzne:
Dochody bieżące gminy w 2020 roku pozyskane ze środków zewnętrznych na podstawie:
- umowy o powierzenie grantu nr 1609/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa
otrzymano kwotę 45 000 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- umowy o powierzenie grantu nr o numerze 689-119-03-17 zawartej z Centrum Projektów
Polska Cyfrowa otrzymano kwotę 35 000 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- umowy nr RPPK.04.01.00-18-0010/19-00 z dnia 29 listopada 2019 r. zawartej
z Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie otrzymano środki na realizację
projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lutowiskach” w wysokości 177 482,87 zł,
- umowy nr 4/2020 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy zawartej ze Starostą Bieszczadzkim otrzymano kwotę 9 000 zł na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy,
- umowy nr 18/2020 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy zawartej ze Starostą Bieszczadzkim otrzymano kwotę 4 500 zł na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników GOPS.
Dochody majątkowe gminy w 2020 roku pozyskane ze środków zewnętrznych na
podstawie:
umowy Nr RG.I.7152.1.1.2019 z dnia 17.05.2019 r. zawartej z Województwem
Podkarpackim otrzymano środki na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chmiel w wysokości 89 711,28 zł,
-

- umowy nr RPPK.04.01.00-18-0010/19-00 z dnia 29 listopada 2019 r. zawartej
z Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie otrzymano środki na realizację
projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lutowiskach” w wysokości 10 363,00 zł,
- umowy nr RPPK.06.03.00-18-0026/18-00 z dnia 29 maja 2019 r. zawartej
z Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie otrzymano środki na realizację
projektu „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”
w wysokości 697 637,51 zł.
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Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne
zadania dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego, gospodarka komunalna
Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, a w szczególności o art. 267. Dane zawarte
w informacji obejmują okres jednego roku i zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia
2020 roku.

Tabela Nr 1. Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego będącego w zasobie gminy.
Lp. Wyszczególnienie
1. Grunty ogółem (ha), w tym:
drogi dojazdowe
działki budowlane
lasy
tereny rekreacyjne
punkt widokowy
parkingi
pozostałe
grunty rolne
2. Budynki ,budowle, lokale
(szt.)w tym:
obiekty szkolne
obiekty kulturalne
obiekty służby zdrowia
budynki mieszkalne
obiekty użyt. publicznej
inne
lokale mieszk. i użytkowe
przystanki PKS (wiata)
garaże

Stan na dzień 31.12.2020r.
126,75
50.52
2.28
1.71
4.38
0.50
0.40
58,85
8.11
2
4
1
1
3
7
4
20
1

Tabela Nr 2. Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.
1.
2.
3.

Użytkownik wieczysty
Osoby fizyczne
Związek Harcerstwa
Polskiego
PTTK - Sanok
Razem:

Ilość nieruchomości

Pow. w ha
6
4

0,76
7,60

6
18

6,21
14,57
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Tabela Nr 3. Mienie komunalne dotyczące dzierżawy

Lp.
1.

Dzierżawca
Osoby fizyczne

Ilość nieruchomości
26

Pow. w ha
6,00

Tabela Nr 4 . Zasób mienia oddany w użyczenie.

Lp.
1.
2.

Nazwa
Stowarzyszenie Społeczne
w Zatwarnicy
Koło Łowieckie „Gawra”

Ilość nieruchomości

Pow. w ha
1

0,51

1

1,45

Tabela nr 5. Dane o dochodach Gminy
Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z podstawową
kwestią, tj. możliwościami gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych
korzyści. Zasady gospodarowania mieniem regulują odpowiednie ustawy i wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze.
Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz
prawa posiadania.
Wyszczególnienie:
najem i dzierżawa składników
majątkowych

Dochód na dzień 31.12.2020r. (zł)
456 285,40

opłata z tytułu wieczystego
użytkowania

56 218,00

Sprzedaż nieruchomości

34 154,70

II. Udziały których Gmina jest posiadaczem.
Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada również udziały w spółkach prawa
handlowego, których wartość przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 1. Udział gminy w spółkach
Nazwa spółki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Lutowiskach

Wartość w zł
9 396 684,67
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Mieniem Gminy zarządza Wójt przy pomocy Urzędu Gminy i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, którzy administrują powierzonymi obiektami w których prowadzą
działalność (obiekty kultury, szkoła, schroniska szkolne).
Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej a w szczególności zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ze
100 % udziałem Gminy Lutowiska, zwany dalej GZGK.
Wartość kapitału zakładowego Spółki na koniec 2020 r. wyniósł 9 396 684,67 zł. GZGK
zarządza siecią wodociągowo-kanalizacyjną w miejscowościach Lutowiska, Smolnik,
Procisne, Stuposiany, Pszczeliny, Muczne, Dwerniczek i Zatwarnica.
Infrastruktura wod-kan jest w większości przestarzała i wymaga dużych nakładów
inwestycyjnych. W 2018r. został przyjęty wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022, został wdrożony i jest
sukcesywnie realizowany.
Siecią wod-kan na obszarze Bieszczadzkiego Paku Narodowego zarządza jej właściciel –
BDPN.

V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii
1. ŁAD PRZESTRZENNY:
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w świetle zgodności ustaleń w obowiązującym studium z wymogami art. 10 ust.
1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwaną dalej ustawą).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest
podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż nie jest ono aktem prawa miejscowego,
instrumentem wprowadzającym w życie jego ustalenia są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lutowiska przyjęte zostało Uchwałą Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Lutowiska w dniu 8
maja 2013 r. Do dnia dzisiejszego nie podjęto uchwały w sprawie zmiany w części ani w
całości ustaleń studium.
Aktualnie obowiązujące studium zabezpiecza tereny przeznaczonych pod realizację
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
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Wymogi określone w ustawie o
Ocena
Lp. planowaniu i zagospodarowaniu
Uwagi
zgodności
przestrzennym
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w
szczególności z:
1
dotychczasowego przeznaczenia, zgodne
Studium uwzględnia przeznaczenie
zagospodarowania i uzbrojenia
terenów oraz ich uzbrojenie.
terenu
2
stanu ładu przestrzennego i
zgodne
Studium
uwzględnia
wymogów jego ochrony
uwarunkowania i potrzeby aktualne
na rok 2013
3
stanu środowiska, w tym stanu zgodne
Studium uwzględnia
rolniczej i leśnej przestrzeni
uwarunkowania i potrzeby
produkcyjnej, wielkości i jakości
aktualne na rok 2013
zasobów wodnych oraz wymogów
ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego
4
stanu
dziedzictwa
zgodne
Studium uwzględnia
kulturowego i zabytków
uwarunkowania i potrzeby
oraz
dóbr
kultury
aktualne na rok 2013,
współczesnej
4a rekomendacji wniosków
zgodne
Brak opracowanego audytu
zawartych w audycie
krajobrazowego
krajobrazowym lub
określenia przez audyt
krajobrazowy granic
krajobrazów
priorytetowych
5
warunków i jakości życia częściowo
Studium
uwzględnia
mieszkańców, w tym ochrony zgodne
uwarunkowania i potrzeby aktualne
ich zdrowia;
na rok 2013, wymagają one ciągłej
aktualizacji
6
zagrożenia
bezpieczeństwa zgodne
Zawiera ustalenia
ludności i jej mienia
7
potrzeb i możliwości rozwoju częściowo
Studium uwzględnia
gminy
zgodne
uwarunkowania i potrzeby
aktualne na 2013 r. - wymagać
będzie aktualizacji
Brak sporządzonego bilansu
terenów przeznaczonych pod
zabudowę
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8

stanu prawnego gruntów

częściowo
zgodne

9

występowania obiektów i
terenów chronionych na
podstawie
przepisów
odrębnych
występowania
obszarów
naturalnych
zagrożeń
geologicznych
występowania
udokumentowanych złóż kopalin
oraz zasobów wód podziemnych
występowania
terenów
górniczych wyznaczonych na
podstawie przepisów odrębnych
stanu systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej, w tym
stopnia
uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej ,
energetycznej oraz gospodarki
odpadami
zadań służących realizacji
ponadlokalnych
celów
publicznych
wymagań
dotyczących
ochrony
przeciwpowodziowej

częściowo
zgodne

10

11

12

13

14

15

Wymaga aktualizacji, struktura
własności gruntów aktualna na
dzień 31.12. 2012 r.
Studium uwzględnia stan na 2013 r.

zgodne

uwzględnia

zgodne

uwzględnia

zgodne

uwzględnione

zgodne

Studium
uwzględnia
uwarunkowania aktualne na rok
2013

zgodne

Studium
uwzględnia
uwarunkowania i potrzeby aktualne
na rok 2013
uwzględnione

zgodne

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy w studium określa się w szczególności:
1a kierunki zmian w strukturze zgodne
Studium określa kierunki zmian
przestrzennej gminy oraz w
aktualne na 2013 r. i wymagać
przeznaczeniu terenów;
będzie sukcesywnych aktualizacji,
1b kierunki i wskaźniki dotyczące zgodne
Studium
zawiera
wskaźniki
zagospodarowania
oraz
dotyczące zagospodarowania i
użytkowania terenów, w tym
użytkowania terenów
tereny
wyłączone
spod
zabudowy
3
obszary oraz zasady ochrony zgodne
W aktualnym studium nie
środowiska i jego zasobów,
określono
zasad
ochrony
ochrony przyrody, krajobrazu
uzdrowisk, z uwagi na ich brak
kulturowego i uzdrowisk
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4

5

6

7

8

9

10

obszary i zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
kierunki rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury
technicznej
obszary,
na
których
rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu
lokalnym
obszary,
na
których
rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym,
zgodnie
z
ustaleniami
planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa
obszary,
dla
których
obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego na podstawie
przepisów odrębnych, w tym
obszary
wymagające
przeprowadzenia
scaleń
i
podziału nieruchomości, a także
obszary
rozmieszczenia
obiektów
handlowych
o
powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m oraz obszary przestrzeni
publicznej
obszary, dla których gmina
zamierza sporządzić miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary
wymagające
zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne
kierunki i zasady kształtowania
rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej

zgodne

Studium uwzględnia stan na 2013 r.
i nie wymaga aktualizacji

zgodne

zgodne

Studium uwzględnia stan na
2013 r. i wymagać będzie
sukcesywnych aktualizacji
Wskazano

zgodne

Wskazano

zgodne

Nie wskazano z uwagi na nie
występowania takich obszarów

zgodne

W studium określono, w sposób
dowolny i nieścisły, tereny
wskazane do opracowania
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

zgodne

określono
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11

12

13

14

15
16

obszary
narażone
na
niebezpieczeństwo powodzi i
osuwania się mas ziemnych
obiekty lub obszary, dla
których wyznacza się w
złożu kopaliny filar ochronny
obszary pomników zagłady i ich
stref
ochronnych
oraz
obowiązujące
na
nich
ograniczenia
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady
obszary
wymagające
przekształceń, rehabilitacji
lub rekultywacji
granice terenów zamkniętych i
ich stref ochronnych
inne obszary problemowe, w
zależności od uwarunkowań i
potrzeb
zagospodarowania
występujących w gminie

zgodne

Tereny takie nie występują
określono ogólne zakazy

zgodne

Nie występują

nie dotyczy

Nie dotyczy z uwagi na brak w/w
obiektów

nie dotyczy

Nie dotyczy z uwagi na brak w/w
obszarów

nie dotyczy

Studium nie określa terenów
zamkniętych
Nie wykonano takie analizy

nie dotyczy

Zgodnie z przedstawioną powyżej analizą, stwierdza się, iż Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska nie wykazuje braków
wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa. Studium wymagać będzie
aktualizacji wynikających ze zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym,
aktualnych potrzeb planistycznych gminy jak też potrzeb mieszkańców.

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc akt prawa miejscowego,
służą ustaleniu przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określeniu
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz są podstawowym narzędziem kształtowania
ładu przestrzennego.

Lp. Uchwała Rady Gminy
1

Nr XIV/73/96 z dnia 25.IV.1996r.

Teren objęty planem
Obręb
Dwernik

Nazwa planu
„Dwernik 1”

Uwagi
Pow. 19,12 ha
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.124 z 6.VII.1996 r.
Nr XIV/75/96 z dnia 25.IV.1996 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.125 z 6.VII.1996 r.
Nr XIV/75/96 z dnia 25.IV.1996 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.126 z 6.VII.1996 r.
Nr XIV/76/96 z dnia 25.IV.1996 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.127 z 6.VII.1996 r.
Zmiana uchwałą Nr XXXII/163/05 z
dnia 14.X.2005 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
142 poz.2165 z 22.XI.2005 r.
Zmiana uchwała Nr XIX/135/2008 z
dnia 31.XII.2008 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
12 poz.269 z 2.03.2009 r.
Zmiana
uchwałą
Nr
XXXVIII/215/2014 z dnia 30.IX.2014 r,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz.2923 z 12.11.2014 r.
Nr XIV/78/96 z dnia 25.IV.1996 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.129 z 6.VII.1996 r.
Nr XIV/77/96 z 25.IV.1996 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
24 poz.128 z 6.VII.1996 r.
Nr XXII/126/97 z dnia 29 X.1997 r.,
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
27 poz.184 z 31.XII.1997 r.
Zmiana uchwałą Nr XXXII/161/05 z
dnia 14.X.2005 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
142 poz.2163 z 22.XI.2005 r
Zmiana uchwałą Nr XXXIX/226/2014
z dnia 13 XI.2014 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz.323 z 10.02.2015 r
Zmiana uchwałą Nr XXXIII/160/2018
z dnia 19 II.2018 r.

Dwernik

„Dwernik 2”

Pow.26,90 ha

Dwernik

„Dwernik 3”

Pow. 19,50 ha

Chmiel

„Chmiel 1”

Pow. 60 ha

Chmiel

„Chmiel 1”

Pow.2,91 ha

Chmiel

„Chmiel 1”

Pow.1,73 ha

Chmiel

„Chmiel 1”

Pow. 2,97 ha

Zatwarnica „Zatwarnica 1”

Pow. 4,50 ha

Caryńskie
Nasiczne

Pow. 4,50 ha

„CaryńskieNasiczne”

Lutowiska „Lutowiska 1”

Pow. 174 ha

Lutowiska „Lutowiska 1”

Pow.7,84 ha

Lutowiska „Lutowiska 1” B Pow.0,34 ha

Lutowiska „Lutowiska 1” A Pow. 1,50 ha
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8.

9.

Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz.1195 z 15.03.2018 r
Nr XXII/124/97 z dnia 29.X.1997 r.,
Dwernik
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
27 poz.182 z 31.XII.1997 r.
Nr XXII/125/97 z dnia 29.X.1997 r.,
Chmiel
Opubl. Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr
27 poz.183 z 31.XII.1997 r.

„Dwernik 4”

Pow. 5,50 ha

„Chmiel 2”

Pow. 22,0 ha

10. Nr III/5/98 z dnia 15.XII.1998 r.,
Lutowiska „Lutowiska 2”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
7 poz.291 z 30.IV.1999 r.

Pow. 0,53 ha

11. Nr III/6/98 z dnia 15.XII.1998 r.
Lutowiska „Lutowiska 3”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
7 poz.292 z 30.IV.1999 r.

Pow. 0,72 ha

12. Nr IX/40/99 z dnia 3. VIII.1999 r.
Dwernik
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
28 poz.1262 z 29.XI.1999 r.

„Dwernik 5”

Pow. 47,0 ha

13. Nr XXXVII/199/02 z dnia 8.X. 2002 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
77 poz.1488 z 28.XI.2002 r.
14. Nr XI/50/03 z dnia 9.X.2003 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
148 poz.1929 z 29.X.2003 r.

Smolnik
Procisne

„SmolnikProcisne 1”

Pow. 9,85 ha

Smolnik
Procisne

„SmolnikProcisne 2”

Pow. 6,0 ha

15. Nr XI/47/03 z dnia 9 .X. 2003 r.
Dwernik
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
148 poz.1925 z 29.X.2003 r.

„Dwernik 6”

Pow.1,35 ha

16. Nr XI/48/03 z dnia 9.X.2003r.
Dwernik
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
148 poz.1926 z 29.X.2003 r.

„Dwernik 7”

Pow. 16,16 ha

17. Nr XI/49/03 z dnia 9.X.2003 r.
Dwernik
„Dwernik 8”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
148 poz.1927 z 29.X.2003 r.
18. Nr XXXII/162./05 z dnia 14.10.2005 Lutowiska „Lutowiska 4”
TR.

Pow.3,24 ha

Pow.2,92 ha
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Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
142 poz.2164 z 22.XI.2005 r.
19. Nr XXXVII/206/06 z dnia 25.07.2006r. Smolnik
„Smolnik 1”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
114 poz.1586 z 11.09.2006 r.
20. Nr XXXVII/205/06 z dnia 25.07.2006 r. Lutowiska „Lutowiska 5”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
114 poz.1585 z 11.09.2006 r.

Pow.15.70 ha

Pow.7,80 ha

21. Nr XXXVII/207/06 z dnia 25.07.2006 r Zatwarnica „Zatwarnica 2”
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
114 poz.1587 z 11.09.2006 r.

Pow. 7,50 ha

22. Nr VI/27/07 z dnia 28.05.2007 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
61 poz.1553 z 30.07.2007 r.
23. Nr VI/28/07 z dnia 28.05.2007 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
61 poz.1554 z 30.07.2007 r.
Zmiana uchwałą Nr XIII/73/2020 z dnia
13.03.2020 r.
Opubl. Dz.U. Woj. Podkarpackiego poz.
1875 z dnia 22.04.2020 r.
24. Nr XI/69/08 z dnia 30.01.2008 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
19 poz.486 z 10.03.2008 r.
25. Nr XIX/134/08 z dnia 31.12,2008 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
12 poz.268 z 2.03.2009 r.

Lutowiska „Lutowiska 6”

Pow.8,65 ha

Skorodne

„Skorodne 1’

Pow.9,43 ha

Skorodne

„Skorodne 2”

Pow.11.54 ha

Dwernik

„Dwernik 9”

Pow. 0,60 ha

26. Nr XIX/133/08 z dnia 31.08.2008 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
12 poz.267 z 2.03.2009 r.
27. Nr XIX/136/2008 z dnia 31.12.2008 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
12 poz.270 z 2.03.2009 r.
28. Nr XXXIII/219/10 z dnia 13.10.2010 r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr
126 poz.2533 z 1.12.2010 r.
29. Nr XXXIV/187/2014 z dnia 29.01. 2014
r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz.2625 z 9.10.2014 r.

Smolnik

„Smolnik 2”

Pow.6,78 ha

Chmiel

„Chmiel 3’

Pow.0,55 ha

Smolnik

„Smolnik 3”

Pow.188,07
ha

Lutowiska „Lutowiska 7”

Pow. 4,63 ha
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30. Nr XXXIII/161/2018 z dnia 19.02.2018 Skorodne
r.
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz.1196 z 15.03.2018 r.
31. Nr VIV/78/2020 z dnia 30.04.2020 r.
Skorodne
Opubl. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
poz. 2416 z dnia 03.06.2020 r.

„Skorodne 3”

Pow. 3,11 ha

„Skorodne 4”

Pow. 12,3 ha

Na terenie gminy Lutowiska obowiązują ustalenia 30 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz 6 zmian, obejmujące łączną powierzchnię ok 688,15
ha. Plany te zostały opracowane zarówno w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 nr 15 poz.139 ze zm.) jak też o ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r., poz.
1073, z późn zm.).
Na obszarach objętych aktualnymi miejscowymi planami, istnieją niezagospodarowane
rezerwy terenów.
Plany opracowane w oparciu o ustawę z 1994 r. charakteryzuje duże rozbicie terytorialne
i mała powierzchnia opracowania (poza planami opracowanymi na całe miejscowości
Lutowiska i Chmiel). Nie zawierają one ustaleń tak szczegółowych jak plany opracowane
w oparciu o ustawę z 2003 r.
Analiza ustalań w/w dokumentów pozwala stwierdzić, że plany opracowane na podstawie
nieobowiązującej podstawy prawnej (ustawy z 1994 r.) nie zawierają wszystkich ustaleń
zawartych w art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Pomimo to pozostają nadal aktualne i spełniają swoją
funkcję w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska.

Miejscowe plany w trakcie opracowania:
Na dzień niniejszej analizy nie ma w opracowaniu żadnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji
celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sposób
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze
decyzji o warunkach zabudowy, której wydanie możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia
wymagań określonych w art. 61 ust. 1 w/w ustawy.
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Z uwagi na fakt, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
nie stanowi aktu prawa miejscowego, wydawane decyzje o warunkach zabudowy nie muszą
być zgodne z jego ustaleniami, co prowadzi do sytuacji, w której wydawane decyzje odbiegają
od określonej polityki przestrzennej gminy.
W analizowanym okresie liczba wydanych decyzji na terenie gminy Lutowiska
kształtowała się następująco:
Liczba wydanych decyzji o Liczba wydanych decyzji o lokalizacji
Rok
warunkach zabudowy
inwestycji celu publicznego
2014
10
1
2015
4
2
2016
8
0
2017
12
4
2018
5
1
2019
11
4
2020
8
5
SUMA
58
17
Znaczna część wydawanych na terenie gminy decyzji, dotyczy zabudowy mieszkaniowej
i/bądź usługowej, co jest zgodne z podstawowymi funkcjami gminy i jest naturalną tendencją
rozwojową.

Gminny Program Rewitalizacji:
Obszar rewitalizacji, wyznaczony w trakcie procedury opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017 – 2023, rozciąga się w miejscowości
Lutowiska po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 896 (tzw. Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej) od
przecięcia drogi z rzeką Smolniczek do osiedla zabudowy wielorodzinnej.
Obszar ten pełni ważną funkcję obsługi mieszkańców – stanowi siedzibę gminy, jest
lokalnym centrum administracyjno-handlowo-usługowym. Poza urzędem gminy znajduje się
tu również poczta, bank, zespół szkół, ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek
Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, siedziba nadleśnictwa, OSP,
kościół, dwa cmentarze (parafialny oraz grecko-katolicki) oraz punkty handlu i drobnych
usług. Na terenie podobszaru znajdują się również ruiny synagogi. Z racji lokalizacji bliskiej
Bieszczadom jest to obszar odwiedzany bardzo często przez turystów.
Na terenie obszaru rewitalizacji znajdują się 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków –
są to kościół pw. św. Stanisława Biskupa wraz z otoczeniem, drewniany budynek dawnej
szkoły oraz cmentarz grecko-katolicki.
Cała gmina objęta jest formami ochrony przyrody. Obszar rewitalizacji obejmuje
wyłącznie ochrona w postaci Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(większość powierzchni gminy obejmuje Bieszczadzki Park Narodowy). Do Bieszczadzkiego
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Parku Narodowego należy jedynie działka, na której znajduje się Ośrodek InformacyjnoEdukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego (dz. ew. 240).

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju lokalnego, zatem lokalizacja
działań rewitalizacyjnych właśnie na tym obszarze będzie najlepiej oddziaływała na procesy
rozwojowe również na pozostałych obszarach zdegradowanych w gminie Lutowiska.

Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026
Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026 to jeden z podstawowych dokumentów
planowania rozwoju gminy. Planowanie i wdrażanie strategii daje szansę świadomego
wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne.
Pozwoli to na zarządzanie rozwojem w kolejnych kadencjach i ponad występującymi w
środowisku lokalnym naturalnymi konfliktami interesów. W zadaniach realizacyjnych do
grupy celów strategicznych Strategia wskazuje podejmowanie działań w zakresie ochrony i
rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym zabezpieczanie, renowację, restaurację obiektów
zabytkowych i historycznych oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony i rewitalizacji
oraz udostępniania dziedzictwa przyrodniczego, jako potencjału turystyki przyrodniczej.
Strategia Rozwoju Gminy Lutowiska do roku 2026 wskazuje na kluczowe potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, dlatego też spójność LPR z tym dokumentem jest niezwykle
ważna.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 w sposób szczególny
wpisuje się w następujące cele wyznaczone w Strategii:
Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.
 Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców, szczególnie rodzin
i osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
 Cel operacyjny 1.2. Zapewnione schronienie dla rodzin i osób w sytuacjach
kryzysowych
 Cel operacyjny 1.11. Zapewniona opieka dla seniorów
 Cel operacyjny 1.12. Poprawa dostępności specjalistycznej oferty edukacyjnej,
sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów
Cel strategiczny nr 2: Poprawa poziomu rozwoju zasobów technicznych
 Cel operacyjny 2.1 Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych
Cel strategiczny nr 3: Poprawa ładu przestrzennego gminy
 Cel operacyjny 3.1 Poprawa wizerunku architektonicznego i estetyki przestrzeni
publicznych w centrach miejscowości
Cel strategiczny nr 4: Rozwinięta, atrakcyjna oferta kulturalna wykorzystująca lokalne
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 Cel operacyjny 4.2. Atrakcyjna oferta kulturalna
Cel strategiczny nr 5: Rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem wartości
dziedzictwa przyrodniczego
 Cel operacyjny 5.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Cel strategiczny nr 7: Wyższy poziom wykorzystania potencjału gospodarczego gminy
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
 Cel operacyjny 7.2. Wysoka atrakcyjność i konkurencyjność oferty turystycznej gminy
 Cel operacyjny 7.3. Efektywna promocja turystyczno-gospodarcza gminy.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lutowiska
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska to
jeden z podstawowych dokumentów planowania rozwoju gminy. Dokument ten został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/145/2013 z dnia 8 maja 2013 roku. Dokument ten, nie jest
aktem prawa miejscowego, tylko opracowaniem kierunkowym, stanowiącym wyraz polityki
przestrzennej władz samorządowych gminy. Studium jest aktem wewnętrznym gminy
wiążącym władze oraz podporządkowane jej organy i jednostki, w podejmowanych decyzjach
w zakresie działań dotyczących polityki przestrzennej na terenie gminy.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska
ustala m.in. kierunki działań: restrukturyzacja (przekształcenie) i / lub modernizacja terenów
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zdegradowanych z priorytetem dla realizacji funkcji wskazanych dla terenów funkcjonalnych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska
wskazuje na kluczowe potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dlatego też spójność LPR z tym
dokumentem jest niezwykle ważna.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 w sposób szczególny
wpisuje się w następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczone w Studium:
 ochrona dziedzictwa kulturowego, służącą utrwalaniu tożsamości jednostek
osadniczych gminy oraz utrzymaniu ich jako głównych elementów struktury
przestrzennej;
 podniesienie standardów istniejącej zabudowy miejscowości poprzez uporządkowanie
ich struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zapewnienie kształtowania przestrzeni
publicznych. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.
Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację
działań zapisanych w LPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości,
przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową
„fotografią” stanu i sytuacji obszaru rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która
powinna być motywująca, sformułowana w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań. Jest ukierunkowana prognostycznie, tak więc wskazuje generalny kierunek jej
rozwoju.
Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po
realizacji zapisów LPR.
Wizja obszaru rewitalizacji w Gminie Lutowiska to:
Lutowiska to społeczność aktywna społecznie, kulturalnie i gospodarczo, to centrum
społeczno-gospodarcze Bieszczadów, przyciągające warunkami infrastrukturalnymi i
naturalnymi oraz swoją ofertą społeczną i turystyczną mieszkańców, turystów i
przedsiębiorców.
Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej
analizie obszaru rewitalizacji. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć Gminę
po przeprowadzonych działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest
zniwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji w
celu podniesienia jakości życia mieszkańców.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska to z jednej strony to niezbędny
dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej
infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej
refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej
wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych
w naszych małych społecznościach.
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Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Lutowiska w dniu 19 lutego 2018 r. przyjęto
zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023,
został pozytywnie zweryfikowany i Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego wpisany
do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.
W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku byłej strażnicy WOP w Lutowiskach celem przeznaczenia
go na budynek usługowo-mieszkalny zawierający usługi specjalne jak: placówkę policji,
pomieszczenia ratowników medycznych, punkt rehabilitacji ruchowej, zaplecze biurowe oraz
komunalne mieszkania kryzysowe wraz z wewnętrznymi instalacjami technicznymi.” Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa. zgodnie z umową zawartą w dniu
06.09.2019r. na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja
obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne” w ramach RPO WP na lata
2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna. Działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Nr umowy o dofinansowanie RPPK.06.03.0018.0026/18-01. Prace były kontynuowane w 2020 roku a zakończenie planowane jest w 2021
roku.

2. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LUTOWISKA W 2019 ROKU.
I.
Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt
domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających
w administracyjnych granicach Gminy Lutowiska. Bezdomne zwierzęta to takie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych
osób pod opieką których zwierzęta dotychczas przebywały.
Zapobieganie bezdomności zwierząt to nie tylko zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku ale także zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez
ograniczenie problemu niekontrolowanego rozmnażania oraz humanitarne traktowanie
zwierząt, a także realizowanie obowiązków jakie wynikają z posiadania zwierząt domowych.
W ramach realizacji tego zadania przewidujemy stałą współpracę z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, Policją, Sołtysami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo
ochroną zwierząt, a także placówkami oświatowymi. Odławianie bezdomnych zwierząt
odbywać się będzie na pisemne zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i służb
publicznych, kierowane do Sołtysa lub do Urzędu Gminy.
II.
Realizacja programu odbywać się będzie w następujący sposób :
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku :
Czynność ta będzie wykonywana przez firmę : Usługi Techniczno – Weterynaryjne „ARKAvet” z siedzibą w Przemyślu. Wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Lutowiska przewiezione
zostaną odpowiednim transportem do schroniska. Do czasu umieszczenia w schronisku będą
one umieszczone w miejscu czasowego przetrzymywania, które posiada w/w podmiot.
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2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie :
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie potrzeby,
w szczególności w okresach niekorzystnych warunków atmosferycznych – uzgadniane będzie
każdorazowo z Sołtysami lub mieszkańcami w zależności od tego czy mają schronienie czy
też trzeba im takie schronienie zorganizować. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami
bezdomnymi, w związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wozić ani utrudniać ich bytowania
w danym miejscu. Kotów wolno żyjących nie należy mylić z kotami bezdomnymi tj.
oswojonymi
i wyrzuconymi przez właścicieli. Takie koty powinny zostać
odłowione i dostarczone do schroniska.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt :
Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne, przebywające w miejscach publicznych bez
opieki i kontroli człowieka. Czynności związane z wyłapywaniem w miejscach publicznych
będą podejmowane na pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy w Lutowiskach lub Sołtysa
Sołectwa. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez firmę o której mowa
w pkt. 1.
4. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt :
Każde zwierzę przyjęte do schroniska zostanie poddane badaniom weterynaryjnym,
szczepieniom profilaktycznym a po upływie 14 dni od jego przyjęcia zostanie obligatoryjnej
sterylizacji lub kastracji.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt :
Szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez ogłoszenia na tablicy
ogłoszeń, stronie internetowej Gminy lub internetowych portalach ogłoszeniowych i poprzez
bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Czynności te odbywać się będą przez okres 7 dni, po
tym okresie bezdomne zwierzęta zostaną wyłapane i przewiezione do schroniska.
6. Usypianie ślepych miotów :
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii. Czynność ta
będzie wykonywana przez : Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marta Franke, Lutowiska 68.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich :
Zwierzęta gospodarskie, odebrane właścicielom czasowo na podstawie decyzji Wójta Gminy
Lutowiska z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2019 r., poz. 122) zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego w Dwerniku – Pana
Jarosława Nowaka.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt :
Zapewnienie usług w zakresie pomocy i opieki dla zwierząt, będącymi ofiarami kolizji
drogowych. Czynność ta będzie wykonywana przez : Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marta
Franke, Lutowiska 68. Opieka polegać będzie m. in. Na podjęciu natychmiastowej interwencji
przez lekarza weterynarii w wyniku zgłoszenia przekazanego przez Policję lub Gminę
Lutowiska, w tym zastosowanie odpowiednich środków związanych z opieką nad rannym
zwierzęciem tj. przetransportowanie rannego zwierzęcia do siedziby gabinetu weterynaryjnego
i poddanie go właściwemu leczeniu, a następnie przekazanie do firmy o której mowa w pkt. 1
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III. Koszty realizacji zadań:
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Lutowiska.
W związku z powyższym , w budżecie gminy Lutowiska na 2020 rok zabezpieczono środki
w wysokości 10 000,00 zł które, będą wydatkowane w następujący sposób:
 opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz koszty związane
z transportem,
 odławianie bezdomnych zwierząt,
 zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
 sterylizacja albo kastracja bezdomnych psów i kotów,
 usypianie ślepych miotów,
 usługi weterynaryjne w zakresie realizacji Programu.

3. POLITYKA SPOŁECZNA:
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach wykonywane w roku 2020.
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych stanowi podstawę w procesie
planowania społecznego wskazując istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się
mieszkańcy, a także wytycza : cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki działań na
rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem
mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. W grudniu 2019 r.
w ramach monitoringu zostały omówione zadania na rok 2020.

Zadania zrealizowane w roku 2020 wynikające z Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów
Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2016- 2021 przyjęte Uchwałą Nr XXII/110/2016 Rady
Gminy Lutowiska z dnia 29 grudnia 2016r.:
- monitorowanie problemów społecznych;
- zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową;
- realizacja pracy socjalnej przez pracowników OPS na rzecz osób wykluczonych
społecznie;
- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy domowej;
- monitoring sytuacji dziecka i rodziny;
- zapewnienie wsparcia dla rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych;
- zapewnienie dostępności do systemu świadczeń rodzinnych;
- realizacja dożywiania dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu ‘’Posiłek
w szkole i w domu’’;
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez świetlicę szkolną i klub
sportowy;
- realizacja Programów wsparcia dla rodziny:
1. Karta dużej rodziny,
2. Program 500+
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3. Program ‘’ Dobry start’’.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 16a
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz.U.2020r.poz.1876ze zm.) Radzie Gminy została przedstawiona ocena zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej z której wynika,
że:
- społeczeństwo gminy Lutowiska starzeje się co wymaga zwiększenia środków finansowych
po stronie Gminy na zabezpieczenie usług opiekuńczych i miejsc w domach pomocy
społecznej ( zadania własne gminy, programy rządowe);
- zwiększenie lokali komunalnych i zabezpieczenie lokali socjalnych;
- zabezpieczenie potrzeb finansowych na realizację zadań.
Gminny program wspierania rodziny.
Działając zgodnie z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2020r.poz.821 ze zm.) Uchwałą Nr XIII/71/2020 Rady
Gminy Lutowiska z dnia 13 marca 2020r. przyjęto Gminny Program Wspierania rodziny na
lata 2020-2023.
Głównym założeniem programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny
poprzez działania mające służyć:
- wspieranie potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym
funkcjonowania ;

etapie jej

- wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrona
dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem;
- poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym , poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej
oraz wspieranie uczniów wymagających
pomocy;
- zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie stosownych
działań profilaktyczno- edukacyjno—wychowawczych w środowisku;
- zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne
reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielenie wielopłaszczyznowego
wsparcia;
- zwiększeniu wiedzy rodziców ( pedagogizacja rodziców).
Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci
i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakładana skuteczność działań
w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez
wczesne podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemu oraz prace
z dziećmi oraz ich rodzicami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym. Celem
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działań jest zapobieganie powstawania sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej w zakresie występujących niedomagań, zabezpieczenie
potrzeb, wpływanie na poprawę trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności
opiekuńczo- wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka.
W roku 2020 asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, które wychowują łącznie 18 dzieci.
Rodziny wymagały pomocy w zakresie :
- wsparcia informacyjnego;
- wsparcia instrumentalnego;
- wsparcia emocjonalnego;
- pedagogizacja rodzin.
Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana jest pomocą finansową, która
udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest ona działaniem
ukierunkowanym na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do zmiany tak, by potrafili
sami znajdować rozwiązanie własnych problemów, by wyrazili chęć i gotowość do pracy nad
podnoszeniem swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia
gospodarstwa domowego oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich
dzieci.
Powszechnie uznaje się, że rodzina jest instytucją, która wymaga szczególnego zabezpieczenia
ze strony państwa, ze względu na swoje ogromne znaczenie dla społeczeństwa i jednostki.
W rodzinie wychowują się dzieci, które w przyszłości będą pełnić wiele ról społecznych i
należy dołożyć wszelkich starań żeby mogły wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i godności.
Zmieniające się dynamicznie warunki życia polskich rodzin generują u części rodziców
różnorodne problemy, których nie potrafią rozwiązać samodzielnie i wymagają wsparcia ze
strony służb socjalnych. W roku 2020 28 rodzin z ilością osób w rodzinie 71 skorzystały
w tut. Ośrodku z pracy socjalnej świadczonej na rzecz rodzin przez pracowników socjalnych.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Lutowiska na lata 2019-2022 przyjęty Uchwałą Nr VI/32/2019
Rady Gminy Lutowiska z dnia 7 maja 2019r.
W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań dokonano analizy problemów
społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. W tym celu
w okresie od 1 grudzień 2020 do 28 luty 2020 mieszkańcy Gminy Lutowiska mogli
w przygotowanej ankiecie ocenić bezpieczeństwo własne o obszarze podejmowanych działań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W badaniu ankietowym wzięło udział
78 osób w przedziale wiekowym od 21 lat do 62 lat. Jedna z wiodących kwestii w badaniach
była wiedza respondentów o zjawisku przemocy domowej, w tym umiejętność rozpoznawania
przez nich poszczególnych form, jakie może ono przybierać. Badania wykazały ,że większość
respondentów zjawisko przemocy w rodzinie najczęściej wiąże z przemocą fizyczną i takimi
zachowaniami jak bicie, szarpanie, popychanie.. przekonanym o tym jest 70% badanych
dorosłych. Niezależnie od płci badanych osób zgodnie uznają, ze zjawisko przemocy domowej
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należy wiązać z siłą fizyczną i jej nadużywaniem przez jednego z członków rodziny wobec
swoich bliskich. Z przeprowadzonej analizy wynika że na terenie Gminy Lutowiska przemoc
w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem
nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach
rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny.
Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki, opracowane na
podstawie danych zebranych w ramach procedury „Niebieskiej Kart”.
W roku 2020 w rodzinach
zostało założonych 4 ,,Niebieskie
karty’’. Zespół
Interdyscyplinarny odbył 6 posiedzeń, utworzono 4 grupy robocze, złożono 4 zawiadomienia
do Prokuratury Rejonowej w Lesku o możliwości popełnienia przestępstwa, zespół ogółem
pracował
z 7 rodzinami. Zespół skierował do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 4 osoby w celu przeprowadzenia procedury mającej na celu
ustalenie czy osoby są uzależnione od alkoholu. Pracownicy pomocy społecznej i policji raz w
miesiącu monitorowali rodziny, w których dochodziło do przemocy domowej i na
posiedzeniach zespołu przedstawiali stan faktyczny i stan bezpieczeństwa w rodzinach.
Rodziny były objęte pomocą przez psychologa z Ośrodka interwencji kryzysowej działającego
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych. Na bieżąco
diagnozowano i monitorowano problemy przemocy.
Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2020 przyjętego Uchwałą Nr
XI/63/2019 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Koordynatorem Programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lutowiskach. Wójt Gminy Lutowiska Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 28 czerwca 2016
roku uregulował tryb funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych.
Na terenie Gminy Lutowiska zamieszkuje 2 271 osób w tym :
- osoby uzależnione stanowią 2,4 % ogółu społeczeństwa- liczba osób 55;
- osoby pijące szkodliwie stanowią 9,5 % ogółu społeczeństwa- liczba osób 216;
- rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , w których występuje problem
alkoholowy w roku 2020- liczba rodzin 12, liczba osób w tych rodzinach 27 osoby;
- liczba osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w roku 2020 – 4 osoby ;
- liczba osób będących pod wpływem alkoholu ,którym odebrano uprawnienia do prowadzenia
pojazdów w roku 2020: 3 osoby ;
- liczba interwencji policyjnych w roku 2020- ogółem 117 w tym interwencji
w sprawach rodzinnych 17;
- liczba zatrzymanych w sprawie narkotyków w roku 2020 - 7 osób ;
- liczba założonych Niebieskich Kart w związku ze stosowaniem przemocy domowej
w roku 2020r.- 4 rodziny, karty 4 ;
- liczba rodzin z którymi w roku 2020 pracował Zespół Interdyscyplinarny – 7;
- liczba podejrzanych o stosowanie przemocy domowej przekazanych do Prokuratury
w roku 2020- 4;
- -liczba osób , z którymi pracowała GKRPA w roku 2020 – 12 osób ;
- liczba członków rodziny , w której występuje problem alkoholowy z którymi
współpracowała GKRPA w roku 2020 - 7 osób;
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- liczba osób , które zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego w roku 2020 - 23
- liczba rodzin zagrożona alkoholizmem wychowująca małoletnie dzieci- 8 ( objęte pomocą
asystenta rodziny).
Gmina przy realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz.U. 2019r.poz.2277 ze zm.) współpracuje
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach, Poradni Leczenia Uzależnień
w Ustrzykach Dolnych i Lesku, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej działającym przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych ,Zespołem Szkół
w Lutowiskach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zadania zrealizowane w ramach Strategii przez Zespół Szkół w Lutowiskach.
Wykonywanie zadań z zakresu realizacji programu profilaktycznego zostało dofinansowane
przez Gminę w wysokości 12,000 zł.
Działania szkoły skupiają się głównie wokół profilaktyki uniwersalnej, która skierowana jest
do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej.
Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu
życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności
dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności,
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych
sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom
podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji.
Nauczyciele i wychowawcy prowadzą wszechstronną działalność profilaktyczną. Rozwijają
dziecięce i młodzieżowe pasje oraz zainteresowania, motywują do podejmowania wysiłku
w konkursach wiedzy oraz sportowych. Poprzez organizacje wycieczek i spotkania z
ciekawymi ludźmi, kształtują światopogląd młodych ludzi, rozbudzając w nich ciekawość
świata. Uczniowie zdobyli konkretną wiedzę na temat bezpieczeństwa, środków
psychoaktywnych, zagrożeń internetowych. Poprzez zajęcia warsztatowe nabyli umiejętności
interpersonalne, będące fundamentem podejmowania właściwych decyzji w dorosłości.
Nauczyciele przekazywali uczniom wiedzę, dotyczącą właściwego spędzania czasu wolnego,
zamiast uzależnień i nałogów. Sporo czasu zostało poświęcone na kształtowanie umiejętności
interpersonalnych oraz na zajęcia integrujące zespół klasowy. Kompleksowość
podejmowanych działań sprzyja kształtowaniu osobowości ucznia, jako jednostki, która
wyposażona została w niezbędne umiejętności, które pozwolą jej w przyszłości żyć życiem
wolnym od nałogów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej monitoruje Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych, na bieżąco trwa proces systematycznego zbierania i analizowania
danych ilościowych i jakościowych dotyczących prowadzonych działań. Jego celem jest
zapewnienie zgodności realizacji strategii z wcześniej zatwierdzonymi założeniami
i wytoczonymi celami. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji, który polega
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na wydawaniu opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie
analizowanie o nim informacji w odniesieniu do przyjętych celów, kryteriów i wartości.

i

4. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Lutowiska nr X/52/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. Podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program Współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 to wyraz
aktywnej i otwartej polityki gminy wobec organizacji pozarządowych działających na jej
terenie.
Celem głównym programu było zdynamizowanie współpracy organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie
skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. Współpraca
samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formach
finansowych i pozafinansowych.
I.

Współpraca finansowa

Współpraca finansowa polegała na zleceniu realizacji zadania publicznego poprzez
wspieranie jego wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2020 wynosiła 40 000 zł. Jako priorytetowe
w roku 2020 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
i sportu. Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 został ogłoszony przez
wójta Gminy Lutowiska w dniu 4 lutego 2020 r. W odpowiedzi na konkurs
w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 lutego 2020 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez
Klub Sportowy Otryt I Lutowiska.
Powołany przez wójta gminy Lutowska komisja w składzie: Zofia Bacior - Michalska
(sekretarz gminy), Iwona Mielcarek (skarbnik gminy) i Jakub Doliwa (pełnomocnik wójta ds.
współpracy z opp), dnia 12 marca 2020 r. dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Klubu
Sportowego Otryt I Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie i rekomendowana do
dofinansowania na kwotę 40 000 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
podpisano dnia 19 marca 2020 r.
16 czerwca 2020 r, Klub zwrócił się z prośbą dokonanie zmian w ofercie,
spowodowanych wystąpieniem pandemii wirusa Covid – 19, która uniemożliwiła realizację
zadań zaplanowanych w ofercie zgodnie z pierwotnym założeniem. Po przeanalizowaniu
przedłożonej korekty oferty przez komisję i pozytywnym zarekomendowaniu
zaproponowanych zmian, dnia 6 lipca 2020 r. podpisano aneks do umowy o realizację zadania
publicznego. Zgodnie z zaktualizowaną ofertą kwota dofinansowania do realizacji zadania ze
środków gminy wyniosła 29 602,30 zł a wartość całego zadania opiewała na kwotę 32 891,44
zł.
Po zakończeniu realizacji zadania, dnia 24 lutego 2021 r. Klub złożył sprawozdanie
końcowe z realizacji zadania publicznego. Ostateczna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła

33

25 338,48 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 263,82 zł. Klub zwrócił na konto
gminy w dniu 1 lutego 2021 r.
Środki z przyznanej dotacji wykorzystywane były na:
- wynagrodzenie trenerów dla drużyny seniorów i juniorów
- dojazdy na mecze wyjazdowe
- pranie strojów
- opłaty regulaminowe OZPN
- opłaty sędziowskie
- organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci
- zakup sprzętu sportowego
- utrzymanie boiska
- koszty administracyjne obsługi zadania.

II.

Współpraca pozafinansowa

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi
realizowana była poprzez:
 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
 realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
 współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej (współpraca organizacji z pracownikiem
gminy zajmującym się środkami pomocowymi),
 popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach
internetowych Gminy,
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy
udostępnienie pomieszczeń na doraźne potrzeby organizacji.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze to:
 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport.

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy
VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY podjętych w 2020 r.
W 2020 r. Rada Gminy Lutowiska podjęła 53 uchwały. Najwięcej uchwał dotyczyło budżetu
gminy - 13, 6 uchwał z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, 3 uchwały dotyczyły
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdził nieważność załącznik do
uchwały nr XX/105/2020 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska w części dotyczącej:
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- § 5 ust.3,
- §16 ust.3,
- §13 pkt 9 w zakresie wyrazu „własnoręcznie”,
- § 17 pkt 5,
- § 19 ust.2 pkt 2 i ust.3,
- Rozdział 9 § 22-25.
Pozostałe uchwały zostały pozytywnie zweryfikowane przez organy nadzoru.
Szczegółową realizację uchwał przedstawia tabela:
L.p.

Nr uchwały
z dnia

W sprawie

Informacja o realizacji

1

2

3

4

1.

XII/65/2020
z dnia 12.02.2020

W sprawie planu pracy Rady
Gminy Lutowiska oraz planów
pracy komisji stałych Rady
Gminy za 2020 rok.

Plany były podstawą
pracy Rady Gminy
Lutowiska i komisji w
2020r.

2.

XII/66/2020
z dnia 12.02.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia warunków
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z
obowiązku ich ponoszenia oraz
trybu ich pobierania.

Zwiększono stawkę za
usługi opiekuńcze
Publikator Dz..Urz.Woj.
Podk. poz. 1075

XII/67/2020
z dnia 12.02.2020

W sprawie rozpatrzenia petycji
Pani Renaty Sutor przesłanych
w dniach 28.11.2019r. i
6.12.2019r. „w interesie
publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego”.

Rada Gminy uznała
petycje w postulacie 1 za
bezzasadną,
W postulacie 2 oraz 3
poinformowała, że te
zadania nie należą do
kompetencji organów
gminy.

3.

35

4.

XII/68/2020
z dnia 12.02.2020

W sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od zbycia w drodze
przetargu nieruchomości
zabudowanej położonej w
Ustrzykach Górnych.

Zgoda została wyrażona.
Akt notarialny z dnia
15.10.2020.

5.

XII/69/2020
z dnia 12.02.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zamiany dot. Zwiększenia
dochodów budżetowych
(187 857,79zł) oraz
wydatków na
bezpieczeństwo publiczne
i ochronę
przeciwpożarową .

6.

XIII/70/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lutowiska w
2020 roku.

Omówienie realizacji w
dalszej części Raportu
Publikator Dz..Urz.Woj.
Podk.
Poz. 1810

7.

XIII/71/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy
Lutowiska na lata 2020-2023.

Program przyjęty do
realizacji
omówienie w dalszym
dziale Raportu.

XIII/72/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w miejscowości
Lutowiska pod nazwą
„Skorodne 4”.

Plan zagospodarowania
został przyjęty.
Publikator Dz..Urz.Woj.
Podk.
Poz. 1852

8.
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9.

XIII/73/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w miejscowości
Lutowiska pod nazwą
„Skorodne 1”.

Plan zagospodarowania
został przyjęty. Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk. Poz.
1875

10.

XIII/74/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie
Gminy Lutowiska.

Petycja nie została
uwzględniona.

11.

XIII/75/2020
z dnia 13.03.2020

W sprawie wniosku PołoninyKurort Sp. z o.o. w Dwerniku o
obniżenie stawki podatku od
nieruchomości.

Wniosek nie został
rozpatrzony.

12.

XIV/76/2020
z dnia 30.04.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Dokonano przeniesień
dochodów 10 363,00zł
Ochotnicze straże pożarne
oraz przeniesień
wydatków w dziale
Administracja Publiczna
oraz Ochotnicze straże
pożarne na kwotę
64 965,90zł.

13.

XIV/77/2020
z dnia 30.04.2020

W sprawie przedłużenia terminu
płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym
przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.

Termin płatności rat został
przedłużony.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 2041
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14.

XIV/78/2020
z dnia30.04.2021

W sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w miejscowości
Lutowiska pod nazwą
„Skorodne 4”.

Plan zagospodarowania
przestrzennego został
przyjęty.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 2416

15.

XV/79/2020
z dnia 23.06.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zwiększenie dochodów
(37 961,00zł) i wydatków
oraz przeniesienie
środków w działach 801
Oświata i wychowanie
oraz w dziale 900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska.

16.

XV/80/2020
z dnia 23.06.2020

W sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej mienie
komunalne.

Zgoda została wyrażona.
Podpisano umowę w dniu
21.08.2020.

17.

XV/81/2020
z dnia 23.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie
wzniesienia upamiętnienia
mieszkańców ziemi
bieszczadzkiej zasłużonych w
walce o demokrację w Polsce.

Uchwała nie została
zrealizowana.

18.

XV/82/2020
z dnia 23.06.2020

W sprawie zaciągania
zobowiązań o wartości
przekraczającej kwoty ustalone
w uchwale budżetowej na 2020
rok w zakresie dowożenia
dzieci.

Uchwała jest
obowiązująca.

19.

XVI/83/2020
z dnia 10.07.2020

W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
gminy za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu.

Sprawozdanie zostało
zatwierdzone przez Radę
Gminy jednogłośnie.
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20.

XVI/84/2020
z dnia 10.07.2020

W sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy
na 2019 rok.

Uchwała została przyjęta
jednogłośnie

21.

XVI/85/2020
z dnia 10.07.2020

W sprawie udzielenia wójtowi
gminy Lutowiska wotum
zaufania.

Wójt uzyskał wotum
zaufania jednogłośnie.

22.

XVI/86/2020
z dnia 10.07.2020

W sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie prawa pierwokupu
nieruchomości położonej w
Lutowiskach.

23.

XVI/87/2020
z dnia 10.07.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zgoda została wyrażona,
Gmina skorzystała z
prawa pierwokupu, akt
notarialny z dnia
16.07.2020.
Zwiększa się dochody i
wydatki budżetu na
kwotę 109 300,00zł w
działach Rolnictwo i
łowiectwo oraz Pomoc
społeczna. Dokonuje się
przeniesień na kwotę 75
000zł w działach 010,
700, 750,754,926.

24.

XVII/88/2020
z dnia 14.08.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zwiększa się dochody i
wydatki o kwotę 51
417,00zł. Dokonuje się
przeniesień na kwotę 33
500,00zł w działach 700,
750, 900.

25.

XVII/89/2020
z dnia 14.08.2020

W sprawie rozpatrzenia petycji
w interesie publicznym w
zakresie podjęcia uchwały Rady
Gminy w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem.

Petycja nie została
uwzględniona.

26.

XVII/90/2020
z dnia 14.08.2020

W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości.

Uchwała w trakcie
realizacji.
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27.

XVII/91/2020
z dnia 14.08.2020

W sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zwrotu
nieruchomości nieodpłatnie
przekazanej na rzecz Gminy
Lutowiska.

28.

XVII/92/2020
z dnia 14.08.2020

Zmieniająca uchwałę Nr
VIII/41/2019 z dnia 9 sierpnia
2019r. Rady Gminy Lutowiska
w sprawie ustanowienia
pomników przyrody
znajdujących się na terenie
Nadleśnictwa Lutowiska w
granicach administracyjnych
Gminy Lutowiska.

Nieruchomość została
przekazana, akt notarialny
z dnia 15.10.2020

Uchwała została
zrealizowana,
ustanowiono pomniki
przyrody.
Publikator Dz..Urz.Woj.
Podk.
Poz. 3450

29.
XVII/93/2020
z dnia 14.08.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zwiększa się dochody (9
370,00zł) i wydatki (330
707.60zł) oraz dokonuje
się przeniesień na kwotę
10 000,00zł między
działami Transport i
łączność, a Gospodarka
mieszkaniowa.

30.

XVIII/94/2020
z dnia 24.09.2020

W sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy
Lutowiska.

Dokument powiązany z
budżetem gminy .
Treść uchwały w BIP
Gminy Lutowiska.

31.

XVIII/95/2020
Z dnia
24.09.2020

W sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej.

Komisja została
powołana.

32.

W sprawie wyrażenia zgody na
XVIII/96/2020
Z dnia 24.09.2020 dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej mienie
komunalne.

Zgoda została wyrażona,
umowa dzierżawy 2/2020
podpisana w dniu
25.11.2020.
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33.

XIX/97/2020
z dnia
22.10.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zmiany dot. Zwiększenia
dochodów (280 850.00zł)
oraz wydatków na
wspieranie rodziny oraz
na gospodarkę odpadami
komunalnymi.

34.

XIX/98/2020
z dnia 22.10.2020

W sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy
Lutowiska.

Dokument powiązany z
budżetem gminy .
Treść uchwały w BIP
Gminy Lutowiska.

35.

XIX/99/2020
z dnia 22.10.2020

W sprawie wprowadzenia
zwolnień w podatku od
nieruchomości.

Wymienione w uchwale
podmioty, zostały
zwolnione z podatku od
nieruchomości.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 4218

36.

XIX/100/2020
z dnia 22.10.2020

W sprawie powołania
przewodniczącego Komisji
Statutowej.

Został powołany
przewodniczący komisji
Andrzej Żołądź.

37.

XIX/101/2020
z dnia 22.10.2020

W sprawie ustalenia wysokości
opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg, których
zarządcą jest Wójt Gminy
Lutowiska.

XX/102/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu
Bieszczadzkiego na realizację
zadania publicznego.

38.

Uchwała jest
obowiązująca.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 4268
Pomoc finansowa została
udzielona.
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39.

XX/103/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zmiany dot. Zwiększenia
dochodów (13 000.00zł)
oraz wydatków na
ochronę zdrowiaprzeciwdziałanie
alkoholizmowi.

40.

XX/104/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2021 rok.

W trakcie realizacji.

41.

XX/105/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lutowiska.

Został uchwalony nowy
Regulamin utrzymania
czystości.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 4997

42.

XX/106/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie szczegółowego
sposobu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania tych
odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi .

Przyjęto do realizacji.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 4998

43.

XX/107/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.

Przyjęto do realizacji.
Publikator
Dz..Urz.Woj. Podk.
Poz. 4541

44.

XX/108/2020
z dnia 27.11.2020

W sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Przyjęto do realizacji.
Publikator
Dz. Urz. Woj. Podk.
Poz. 4542

42

45.

XXI/109/2020
z dnia 29.12.2020

Uchwała budżetowa Rady
Gminy Lutowiska na rok 2021.

W realizacji.
Publikator
Dz. Urz. Woj. Podk.
Poz. 251

46.

XXI/110/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Lutowiska.

W trakcie realizacji.

47.

XXI/111/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Lutowiska na rok 2021.

W trakcie realizacji.

48.

XXI/112/2020
z dnia 29.12.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia warunków
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z
obowiązku ich ponoszenia oraz
trybu ich pobierania.

Został zmieniony koszt
usługi, aktualna cena to
30,00 zł za godzinę.
Publikator
Dz. Urz. Woj. Podk.
Poz. 207

49.

XXI/113/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie odwołania
przedstawiciela Gminy we
władzach Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji
Turystycznej.

Członek PROT został
odwołany.
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50.

XXI/114/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji
Rewizyjnej.

Skład komisji został
uzupełniony o osobę Pani
Beaty Lisowskiej.

51.

XXI/115/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia.

Skład komisji został
uzupełniony o osobę Pani
Beaty Lisowskiej.

52.

XXI/116/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
Lutowiska.

Skarga została uznana za
bezzasadną.

53.

XXI/117/2020
z dnia 29.12.2020

W sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały
Budżetowej Gminy Lutowiska
na 2020 rok.

Zwiększono dochody i
wydatki o kwotę 518
000.00 zł oraz dokonano
przeniesień na ogólną
kwotę 46 296,00zł.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. Związki komunalne i stowarzyszenia.
1) Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, który powstał w 1992 r. na mocy
porozumienia Gmin: Ustrzyki dolne, Czarna i Lutowiska.
Celem powstania Związku było współdziałanie gmin w zakresie ich rozwoju oraz koordynacja
współpracy z administracją rządową. Efektem działania Związku w ówczesnym czasie było
utworzenie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która z założenia pomagała
młodym samorządom w ich rozwoju.
Z czasem do Związku przystąpiły gminy powiatu leskiego a następnie powiat sanockiego oraz
Gmina Bircza. Obecnie Związek liczy 13 Gmin.
2) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Związku jest wspierania idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów
gmin wiejskich i dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju.
Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie (obecnie 638 gmin). Związek jest bezpośrednim
kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym
celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów
tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób
zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu
płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany
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doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju
gmin wiejskich. Związek opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
samorządów, zajmuje stanowiska w sprawach istotnych dla realizacji zadań jednostek
samorządowych. Gmina należy do Związku od 2015r.
3) Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. Powstało w
1999 r. Stowarzyszenie skupia samorządy terytorialnie związane z obszarami parków
narodowych, obecnie 26 gmin.
Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na swoim terenie
obszary prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
Najważniejszymi zadaniami Stowarzyszenia są;
 Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych,
administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji
i podmiotów oraz osób fizycznych.
 Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.
 Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych dochodów
z obszarów prawnie chronionych.
Największym sukcesem Stowarzyszenia jest uzyskanie od Państwa rekompensaty za
zwolnienia podatkowe obszarów chronionych. Obecne działania skupiają się na uzyskanie
subwencji ekologicznej od obszarów chronionych. W latach 2013-2018 Wójt Gminy pełnił
funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia a obecnie jest zastępcą.
4) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, zwana w skrócie PROT do której
Gmina Lutowiska przystąpiła w 2000 r.
Celem działania PROT jest rozwój turystyki w województwie podkarpackim, promocja
regionu oraz rozwijanie współpracy samorządów oraz organizacji, stowarzyszeń i innych
podmiotów działających w dziedzinie turystyki. PROT promuje swoich członków w
wydawanych publikacjach oraz targach turystycznych.
5) Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zwana dalej LGD
LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora
publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. LGD koncentruje swoją działalność na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska,
Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne, Sanok i Tyrawa Wołoska. Dział na podstawie przepisów o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pomocowych. LGD pozyskuje
środki na wsparcie działań rozwojowych, edukacyjnych i społecznych swoich członków.
Gmina jest członkiem LGD od 2008r. na mocy uchwały Rady Gminy Nr XII/87/2008.
W roku 2020 w ramach ogłoszonego konkursu na działanie „Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” LGD Zielone
Bieszczady zatwierdziła do dofinansowania wniosek Gminy Lutowiska na realizację operacji
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„Zagospodarowanie kompleksu festynowo - rekreacyjnego w Lutowiskach”. Wartość projektu
wynosi 231 132,36 zł, w tym przyznane dominowanie 147 069,00 zł.

2. Porozumienia z innymi samorządami
1) z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie przyjęcia zadania Powiatu jako zadanie własne
Gminy Lutowiska:
 prowadzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lutowiskach –
zadanie realizowane od 2006r. na podstawie uchwały Rady Gminy Lutowiska
Nr XXXI/148/05 z dnia 13 lipca 2005r.
 prowadzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stuposianach –
zadanie realizowane od 2012r. na podstawie uchwały Rady Gminy Lutowiska
Nr XVI/91/12 z dnia 28 maja 2012.
 schroniska prowadzone są na podstawie prawa oświatowego, Gmina otrzymuje na
schroniska subwencję oświatową.
2) z Gminą Przemyśl w sprawie powierzenia Gminie Przemyśl zadania w zakresie udzielenia
świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych z
terenu Gminy Lutowiska. Porozumienie zawierane jest co roku na mocy uchwały Rady Gminy
Lutowiska Nr XXVIII/140/05 z dnia 22.04.2005r.
W 2020 roku koszt współpracy wyniósł 1600,62 zł.
3) międzygminne z Gminą Krosno w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto
Krosno zadania własnego utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie:
1) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych obejmującym zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Krośnie, stanowiącej majątek jednoosobowej spółki Gminy Miasta
Krosna – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej holdingu komunalnego
Sp. z o.o., zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu
Gminy Lutowiska oraz pozostałych gmin dokonujących powierzenia,
2) współpracy z gminami dokonującym powierzenia w osiąganiu docelowych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania.
Porozumienie zapewnia Gminie Lutowiska przyjmowanie zmieszanych odpadów
komunalnych i odpadów zielonych, do przetworzenia w Instalacji Regionalnej w Krośnie.

3. Współpraca międzynarodowa.
Gmina Lutowiska od roku 2008 w ramach umowy partnerskiej współpracuje ze słowacką
Gminą Stakcin. Zakres współpracy obejmuje m.in.:
 Inicjowanie planowania rozwoju terenów przygranicznych,
 Wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami gminnymi,

46







Współpraca w zakresie ochrony środowiska i zachowania walorów przyrodniczych
oraz
edukacji ekologicznej,
Współpraca w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i rekreacji,
Tworzenie warunków współpracy między firmami i społecznościami lokalnymi.
Współdziałanie w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych na wspólne cele
i przedsięwzięcia w zakresie objętym współpracą.

W 2020 roku wspólnie z Gminą Stakcin zorganizowano X Międzynarodowe Spotkanie
Młodzieży Połonin w Roztokach Górnych.

VIII. Turystyka, oświata, kultura, bezpieczeństwo
1. Turystyka
Turystyka jest ważną gałęzią rozwoju Gminy Lutowiska. Zadaniem gminy jest rejestracja
obiektów turystycznych. Zarejestrowane obiekty są promowane na stronie internetowej gminy.
Liczna obiektów noclegowych w Gminie – stan na 31.12.2020:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Miejscowość
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Zatwarnica
Wołosate
Żurawin

2020
1
1
12
3
22
1
20
6
2
2
4
1
3
4
2
15
6
4
1

zmiana
+1
+2
+4
+3
+1
+2
+1
+1
-

Infrastruktura turystyczna:
1) Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach – w roku 2020 dokonano bieżących napraw
i prac konserwacyjnych w infrastrukturze ścieżki.
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2) Wznowiono wydanie mapy turystycznej gminy w nakładzie 1000 sztuk do dystrybucji
w Gminnym Centrum Informacji.

2. Oświata
W skład Zespołu Szkół w Lutowiskach wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony Pogranicza
Punkt Przedszkolny
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lutowiskach
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach
Liczba uczniów – 185
Liczba zatrudnionych nauczycieli – 30 w tym 4 nauczycieli wspomagających
Ilość oddziałów w ZS w Lutowiskach w roku szkolnym 2019/2020
Punkt Przedszkolny – 1 oddział (25 dzieci)
Szkoła Podstawowa:
Oddział przedszkolny: 0A + 0B – 10+ 9 = 19 dzieci – 2 oddziały
Klasa IA – 10 uczniów
Klasa IB – 11 uczniów
Klasa II – 14 uczniów
Klasa III – 13 uczniów
Klasa IV – 12 uczniów
Klasa VA – 16 uczniów
Klasa VB – 10 uczniów
Klasa VI – 21 uczniów
Klasa VII – 13 uczniów
Klasa VIIB – 9 uczniów
Klasa VIII – 12 uczniów
Ogółem: 14 oddziałów – 185 uczniów (w tym 3 oddziały przedszkolne)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach
Ilość miejsc – 48
Rezerwacja od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – schronisko udzieliło 3183 noclegi – 1063
osobom.
W wyniku statutowej działalności związanej ze sprzedażą noclegów schronisko pozyskało:
156.026 zł.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lutowiskach
Ilość miejsc – 50
Rezerwacja od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – schronisko przyjęło 360 osób, udzielając 963
noclegi na łączną kwotę: 25.593 zł.
(Schroniska były czynne przez 260 dni)
Współpraca w zakresie realizacji zadań wychowawczych:
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● Narodowe Święto Niepodległości – odśpiewanie hymnu państwowego w klasach
o godz.12:00 za pomocą elektronicznych środków przekazu;
● Znicz – Pamiętamy – Listopadowa Akcja Szkolnego Wolontariatu „Szansa” połączone
z porządkowaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy;
● „Aby droga do szkoły była bezpieczna” – spotkanie uczniów z przedstawicielami
Powiatowej Komendy Policji w Ustrzykach Dolnych;
● Narodowe czytanie 2020 – udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania
organizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej;
● „Taka jest moja rodzina” – Międzynarodowy Dzień Rodziny – konkurs;
● Akcja – „Kartka dla Medyka” – Szkolny Klub Wolontariatu;
● Akcja – „Przytul Misia – wsparcie w dobie pandemii seniorów z DPS w Moczarach;
● Warsztaty przyrodnicze w Suchych Rzekach;
● „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” – Finał konkursu;
● „Noc sów” z Nadleśnictwem Stuposiany – udział uczniów i nauczycieli w wydarzeniu;
● „Dzień Kobiet” – 8 Marca – akademia z udziałem władz lokalnych;
● „Jasełka” w kinie „Otryt” z udziałem rodziców i władz lokalnych;
● Bezpieczeństwo uczniów na feriach – prelekcja dla uczniów z udziałem przedstawicieli KPP
w Ustrzykach Dolnych oraz KPSP w Ustrzykach Dolnych;
● Wspieranie Akcji Humanitarnej – realizacja Programu Edukacyjnego „Wiem i działam”;
● Zbiórka Surowców Wtórnych;
● Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego „Spójrz inaczej” – GOPS;
● Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w formie zajęć specjalistycznych, konsultacji
indywidualnych z uczniami i rodzicami, kierowanie uczniów do PPP w Ustrzykach Dolnych,
pośrednictwo w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
● Organizacja zajęć stacjonarnych dla uczniów, którzy nie mieli możliwości nauki zdalnej
w domu z różnych przyczyn;
● Bieżąca współpraca z GOPS i asystentem rodziny;
● Praca w Zespole Interdyscyplinarnym;
● Współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
● Treningi piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – całoroczne udostępnianie zaplecza
sportowego z wyjątkiem okresu obostrzeń sanitarnych.
Współpraca w zakresie zadań opiekuńczych:
● Współorganizacja dowozu dzieci do szkoły (nauczanie hybrydowe i częściowo zdalne);
● Funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów dojeżdżających;
● Opieka nad uczniami dojeżdżającym na przystanku autobusowym;
● Wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji finansowej (GOPS);
● Organizacja dożywiania uczniów w szkole (rodziny potrzebujące otrzymują na ten cel środki
z GOPS -u );
● Stypendia jednorazowe dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz w sporcie;
Współpraca w zakresie realizacji programów nauczania:
● Opracowywanie, dostosowywanie i monitorowanie procedur do aktualnych i rzeczywistych
warunków w celu realizacji programów nauczania i wychowania zgodnie z wytycznymi
MEN, GIS I MZ;
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● Współpraca w pozyskiwaniu i zakupie środków ochrony i dezynfekcji rąk;
● Realizacja programu wychowawczego zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży pochodzącej
z różnych środowisk rodzinnych ( program dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz
z przedmiotów przyrodniczych );
● Konkursy plastyczne : „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, „Pisanka Wielkanocna”,
„Kartka Bożonarodzeniowa” - GOK;
● Ferie i Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach – udostępnianie sali
gimnastycznej dzieciom i młodzieży do realizacji zajęć w miarę możliwości
epidemiologicznych.
Wsparcie finansowe przy realizacji Projektów Edukacyjnych:
● SKS – „Narciarstwo Biegowe” – zakup nart biegowych w ramach realizacji programu.
● „Zdalna szkoła+” – pozyskanie 20 laptopów;
● Przystąpienie do Programu OSE.
Współpraca w zakresie działalności gospodarczej i administracyjnej
● Rozprowadzenie w budynku Szkoły Podstawowej oraz SSM w Lutowiskach sieci
internetowej;
● Założenie paneli podłogowych w sali zabaw, w klasopracowni oddziału przedszkolnego 5
– latków oraz w gabinecie pedagoga oraz pomalowanie ścian;
● Zakup i montaż rolet okiennych we wszystkich klasopracowniach, świetlicy i bibliotece
szkolnej;
● Wykonanie wentylacji oraz doprowadzenie wody i jej odpływu w klasopracowni oddziału
przedszkolnego 5-latków;
● Naprawa i remont komina w SSM w Stuposianach;
● Malowanie klas, części korytarza, wykonanie i wymiana zabezpieczeń grzewczych, prace
naprawcze w SSM w Stuposianach i Lutowiskach (skręcanie łóżek, wymiana uszczelek
w łazienkach, czyszczenie żaluzji oraz świetlówek, malowanie ścian, naprawa chodnika);
● Bieżące koszenie trawy wokół budynków Zespołu Szkół.
Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Stuposianach i Lutowiskach
● Promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie turystyki i rekreacji;
● Coroczne organizowanie rajdów i Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży;
● Centrum Informacyjne Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach, celem
którego jest rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie przyrodniczej poprzez utworzeni
i wyposażenie wraz z budową infrastruktury związanej z astronomią. W sali konferencyjnej
organizowane są pokazy astronomiczne dla chętnych gości schroniska oraz młodzieży
szkolnej;
● Obszerna strona internetowa, działalność schronisk oraz złote wyróżnienie SSM
w Stuposianach w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
na szczeblu centralnym i zajęcie I miejsce na szczeblu wojewódzkim, przyczyniło się do
promocji schronisk a tym samym gminy Lutowiska.
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3. Kultura
1) Gminna Biblioteka Publicznej w Lutowiskach
Biblioteka Publiczna w Lutowiskach została utworzona w 1953 roku a w 1974 otrzymała status
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Zadania statutowe :
Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów
bibliotecznych oraz ich ochrona i przechowywanie.
W roku 2020 do biblioteki zakupiono 197 książek na kwotę 5 031 zł.
Zarejestrowano

162 czytelników, którzy wypożyczyli 2524 książki w tym 934 dzieci

i młodzież, 1433 dorośli oraz 157 literatury niebeletrystycznej. Biblioteka udostępnia jedno
czasopismo, działa czytelnia internetowa pozwalająca na lepsze zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych oraz samokształceniowych czytelników.
Biblioteka prowadzi również działalność ukierunkowaną na rozpowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach tej działalności współpracuje ze Szkołą
Podstawową w Lutowiskach, jednak w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19
działalność promująca czytelnictwo

została zawieszona. Ograniczenia

księgozbioru związane z epidemią wpłynęły również

w dostępie do

na spadek liczby czytelników oraz

liczby wypożyczeń. W ramach działalności informacyjno-bibliograficznej biblioteka
prowadzi:
- katalog alfabetyczny dla dorosłych
- katalog systematyczny
- katalog alfabetyczny dla dzieci
- kartotekę regionalną
Biblioteka współpracuje z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Ustrzykach Dolnych.
W ramach współpracy organizowane są szkolenia.
Ponadto pracownik biblioteki realizuje niektóre zadania z zakresu oświaty gminnej pełniąc
funkcję pełnomocnika gminy do spraw oświaty, między innymi:
- stypendium socjalne dla uczniów,
- prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
- spełnianie obowiązku nauki,
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
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2) Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
Kulturę można zdefiniować jako całość materialnego i duchowego dorobku danego
społeczeństwa. Stanowi ona o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym, dorobkiem oraz
owocem twórczego wysiłku kolejnych pokoleń.
Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. Kultura jest
również nośnikiem wartości mających wewnętrznie nas wzbogacić, rozwijać godność
i nadawać sens ludzkiemu istnieniu. Dlatego sprawom kultury należy nadać wysoką rangę
w działaniach władz samorządowych wszystkich szczebli. Powinna ona podlegać szczególnej
ochronie i stałej trosce.
Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Na czele Ośrodka stoi
dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem
działalności Ośrodka jest Gmina Lutowiska. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu
o zawarte zapisy w Statucie oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy
uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia
w odpowiedni sprzęt. Ośrodek realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
kulturalnej i oświatowej, rekreacji oraz upowszechnianie kultury.
Realizowane zadania mają na celu na celu stworzenie jak najlepszych warunków do
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy a także zaspokajania
i rozwijania ich potrzeb. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:
1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska,
3) organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych oraz wystaw i
projekcji filmów,
4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania
i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych,
5) podtrzymywanie i tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości
ludowej i folklorystycznej,
6) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ze społecznym ruchem kulturalnym
i instytucjami kultury o podobnych celach i zadaniach wspierających rozwój lokalny,
8) upowszechnianie kultury wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży,
9) nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
10) promowanie kultury i twórczości artystycznej oraz tradycji kulturowych,
11) realizowanie zadań w zakresie kultury,
przeciwdziałania patologiom społecznym,

zawartych

w

gminnych

programach
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12) organizowanie działalności świetlicy środowiskowej,
13) administrowanie powierzonymi obiektami.
Ośrodek Kultury prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym
i rekreacyjnym, polegającą na udziale mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych,
współorganizacji lokalnych imprez i wydarzeń, udziale w zajęciach edukacyjnych,
przeglądach, konkursach i spotkaniach. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy mają możliwość
wpływu na rozwój lokalnych środowisk, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
kształtowania i podtrzymywania lokalnych tradycji oraz kreatywnego spędzania czasu
wolnego.
WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK :
styczeń:
- Bajkowy Bal Karnawałowy
- Koncert Kolęd i Pastorałek
luty:
- Bieszczadzkie Spotkanie z Kolędą i Pastorałką „ Hej kolęda, kolęda „
- Wyścigi Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka”
marzec:
- Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- Gminny Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną"
lipiec:
- Bieg Górski Dwernik Kamień Trail
grudzień:
- Mikołajki w Gminnym Ośrodku Kultury
ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE PRZY GMINNYM OŚRODKU
KULTURY :
1. KAPELA POŁONINY ( 8 osób)
2. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY GMINNEGO KLUBU SENIORA ZŁOTA JESIEŃ (12 osób)
3. ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI (12 osób)
4. ZAJĘCIA TANECZNE DLA SENIORÓW (8 osób)
5. NAUKA ŚPIEWU (2 osoby)
6. ZESPÓŁ MUZYCZNY (4 osoby)
7. GRUPA INTEGRACYJNA (12 osób)
8. ZAJĘCIA PLASTYCZNO – RĘKODZIELNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(29 osób)
9. ZAJĘCIA PLASTYCZNO – RĘKODZIELNICZE DLA DOROSŁYCH (8 osób)
10. ZAJĘCIA NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH (13 osób)
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KOŁA GOSPODYŃ WSPÓŁPRACUJĄCE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY :


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHMIELU



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DWERNIKU



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W STUPOSIANACH



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZATWARNICY



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W LUTOWISKACH



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SMOLNIKU

KLUBY DZIAŁAJĄCE PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY :
GMINNY KLUB SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ” W LUTOWISKACH (30 osób)
Klub seniora zrzesza członków z terenu Gminy Lutowiska. Członkowie uczestniczyli
w spotkaniach, zajęciach rękodzielniczych, plastycznych, muzycznych, tanecznych
i kulinarnych.
ZAJĘCIA CYKLICZNE :
1. Zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, kulinarne,
w nauce dla dzieci – prowadzący P. Wioletta Pietrzyk

świetlicowe

oraz

pomoc

2. Zajęcia taneczne dla dzieci – prowadzący P. Sandra Kąkol
3. Zajęcia muzyczne dla dzieci – prowadzący P. Marek Sokół
4. Zajęcia muzyczne z seniorami - prowadzący P. Marek Sokół
5. Zajęcia muzyczne z kapelą „Połoniny” - prowadzący P. Marek Sokół
6. Zajęcia integracyjne – prowadzący P. Wioletta Pietrzyk
7. Zajęcia kulinarna – prowadzący P. Wioletta Pietrzyk
Ośrodek Kultury uczestniczył w organizacji kursu językowego podwyższającego kwalifikacje
zawodowe mieszkańców:
1. „Angielski to nie problem” – kurs języka angielskiego dla dorosłych (12 osób)
WYSTĘPY ZESPOŁÓW POZA TERENEM I NA TERENIE GMINY LUTOWISKA :
1. Kapela „Połoniny”


Kolędowanie w Parafii Lutowiska

2. Zespół Śpiewaczy „Senioreczki”


Bieszczadzkie Spotkanie z Kolędą i Pastorałką w Lutowiskach
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REALIZOWANE PROGRAMY :
W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
realizując Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska objął wsparciem następujące działania:
1. „Bajkowy Bal Karnawałowy” to impreza cykliczna dla najmłodszych mieszkańców
naszej Gminy. W tegorocznej zabawie udział wzięło ok. 76 dzieci. Dzieci przebrane były za
bohaterów z bajek. Czas spędziły na wspólnych tańcach w rytmie znanych przebojów. Wśród
atrakcji była fontanna czekoladowa, malowanie twarzy oraz animacje ruchowe i poczęstunek.
Każdy z uczestników otrzymał upominek.
2. Ferie Zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach dla dzieci z terenu
Gminy Lutowiska – termin: 13.01-17.01.2020r., 20.01-23.01.2020r.
Ośrodek Kultury corocznie organizuje dla dzieci i młodzieży czas wolny. Projekt od
kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2020 roku z zajęć skorzystało 19 dzieci
w wieku od 6 do 14 lat. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy brali udział w warsztatach
wykonywania figur z gliny, warsztatach ceramicznych, zajęciach wykonywania lizaków,
lampionów z butelek oraz plastycznych, świetlicowych, sportowych, muzycznych
i edukacyjnych. Odbyły się również zajęcia wielopokoleniowe z seniorami wykonywania
bieszczadzkich aniołów. Dzieci uczyły się podstaw udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Na zaproszenie OSP Lutowiska, dzieci odwiedziły remizę strażacką oraz
wzięły udział w pogadance na temat bezpieczeństwa ppoż. i zapoznały się ze sprzętem
ratownictwa gaśniczego. Pracownik Nadleśnictwa Lutowiska przeprowadził pogadankę
o zachowaniu się w lesie oraz warsztaty przyrodnicze o rozpoznawaniu warstw leśnych
i odgłosów zwierząt. Nie zabrakło również zajęć na świeżym powietrzu i korzystaniu z
zimowej aury. Dzieci otrzymały również poczęstunek.
3. „Mikołajki” dla dzieci. Zostały wykonane 64 paczki
i przekazane uczestnikom zajęć organizowanych przez Ośrodek.

mikołajkowe

ZADANIA AMINISTRACYJNE :
Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego zajmował się administracją powierzonych
budynków:
1. Chata pod Florianem w Lutowiskach
2. Budynek Siedziby Ośrodka w Lutowiskach
3. Kino „Otryt” w Lutowiskach
4. Remizo - Świetlica w Chmielu
5. Świetlica Wiejska w Smolniku
Do zadań należy dbanie o utrzymanie czystości w obiektach i otoczeniu, opłacanie
kosztów eksploatacyjnych, wykonywanie remontów, udostępnianie pomieszczeń oraz
wykonywanie niezbędnych przeglądów.
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WSPÓŁPRACA :
Gminny Ośrodek Kultury prowadził współpracę z instytucjami, placówkami, organizacjami,
fundacjami, stowarzyszeniami tj.:
1. Zespół Szkół w Lutowiskach
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach
3. KPP w Ustrzykach Dolnych,
4. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lutowiskach
5. Nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany
6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie nr 97
7. Fundacje Bieszczadzka
8. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
9. Gminne Jednostki OSP
10. Koło Łowieckie Gawra
11. Gminne Koła Gospodyń Wiejskich
12. PCK Odzdział Ustrzyki
13. Stowarzyszenie "NOMI"
14. GCI w Lutowiskach
15. Gminne Koło Pszczelarzy w Lutowiskach,
16. Klub Sportowy "Otryt" w Lutowiskach"
17. Parafie Ustrzyki Górne, Dwernik, Lutowiska, Czarna, Cisna
18. LGD Zielone Bieszczady
19. CPL w Mucznem
20. Sołectwa Gminy Lutowiska
21. Stowarzyszenie Klub Otrycki – Chata Socjologa
22. Koło PZW Otryt w Lutowiskach
Działalność Ośrodka Kultury w 2020 roku został ograniczona w związku z wybuchem
pandemii COVID - 19. Nie odbyła się większość zaplanowanych w kalendarzu imprez
i wydarzeń. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, działalność ośrodka została mocno
ograniczona. W okresie poluzowań obostrzeń odbywały się dla dzieci i dorosłych zajęcia
taneczne, naukę śpiewu i gry na instrumentach, zajęcia rękodzielnicze i plastyczne. Ośrodek
zaangażował się także w szycie maseczek ochronnych.
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4. Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy Lutowiska działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej- Chmiel,
Dwernik, Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Górne i Zatwarnica.
W 2020 roku wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 353 218,33 zł z tego
przeznaczono na :













Dotacje celowe dla Jednostek OSP na sfinansowanie i dofinansowanie
wniosków o zakupu sprzętu i wyposażenia - 11 000,00 zł,
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pożary) - 12 370,45 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne- 2 129,86,00 zł
Wynagrodzenie dla kierowców i Komendanta Gminnego - 21 619,56 zł
Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną p. pożarową
i bezpieczeństwem - 377,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, części
samochodowych, środki pozyskane przez OSP Lutowiska na zakup sprzętu
w ramach projektu unijnego) - 204 497,70 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i wyposażenia do
prowadzenia akcji ratowniczych, wkład własny do projektów unijnych) 64 965,90,00 zł
Energia elektryczna - 1 772,83 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania strażaków, kierowców pojazdów
uprzywilejowanych) - 1870,00zł
Zakup pozostałych usług (badania techniczne pojazdów, legalizacja sprzętu
pożarowego) - 4793,30 zł
Różne opłaty i składki - 8917,0 zł
Zakup usług remontowych - 3901,09 zł

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej koszty
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży
pożarnej ponosi gmina.

IX. Działalność bieżąca Wójta
W 2020 r. Wójt Gminy Lutowiska wydał 84 zarządzenia.
Do Urzędu Gminy wpłynęło 30 wniosków o udzielenie informacji publicznej Na wszystkie
wnioski zostały udzielone odpowiedzi.
W 2020 roku wpłynęła 1 skarga na działalność Wójta Gminy Lutowiska. Rada Gminy
rozpatrzyła skargę i uznała ją za bezzasadną.

Wójt Gminy
Krzysztof Mróz
Lutowiska, 2020-05-26
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Załączniki:
1. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz
potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021,
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach
za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej na rok 2020.
5. Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie za 2020 rok
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Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2020
oraz potrzeby związane z realizacją zadań
na rok 2021

I. PODSTAWA PRAWNA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach od stycznia 2012 r. realizuje zdania wynikające
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) .
Zarządzeniem Nr 58/2012 z dnia 26 czerwca

2012 r.

Wójt Gminy Lutowiska zlecił

Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach realizację zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zarządzeniem Nr 1/2013 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach
z dnia 24 stycznia 2013r. wprowadził ,, Procedury działań podejmowanych przez asystenta
rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Art. 179 ust. 1 określa, że w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie
gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia
potrzeby związane z realizacją zadania.
Informacja dotycząca braku terminowości złożenia sprawozdania.
W roku 2021 z powodu epidemii COVID-19 wystapiły braki kadrowe, które uniemożliwiły
sporządzenie sprawozdania rocznego w terminie do 31 marca 2021r.

ZADANIA GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY
I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
własnych gminy należy:
- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
oraz praca z rodziną przezywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych przez;
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 pomoc
rodziny wspierającej ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 zadania ministra właściwego do
spraw rodziny ust. 3;
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie
gminy.
Zgodnie z art. 177 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
zleconych gminy należy:
- wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny
oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a rządowy program wsparcia rodzin
z dziećmi ust. 1.
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez wojewodę.

III. WSPIERANIE RODZINY
Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej :
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt
zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Zgodnie z art. 14 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny
prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez
rodzinę.
Podstawowym zadaniem w/w Zespołu jest prowadzenie wzmożonych działań mających na
celu pomoc osobom i rodzinom w zakresie:
- poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, rozwijanie
i wzmacnianie ich aktywności oraz samodzielności życiowej.
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
-wspierania

rodzin

przeżywających trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych i zapobiegania zjawiskom konieczności umieszczenia dzieci w rodzinach
zastępczych,
- świadczenia pracy socjalnej na rzecz tych osób i rodzin,
- wnioskowania o pomoc , o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
W roku 2020 asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, które wychowują łącznie 18 dzieci .
Rodziny wymagały pomocy w zakresie :

- wsparcia informacyjnego;
- wsparcia instrumentalnego;
- wsparcia emocjonalnego;
- pedagogizacja rodzin.
Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana jest pomocą finansową, która
udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest ona działaniem
ukierunkowanym na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do zmiany tak, by potrafili
sami znajdować rozwiązanie własnych problemów, by wyrazili chęć i gotowość do pracy nad
podnoszeniem swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia

gospodarstwa domowego oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich
dzieci.
Powszechnie uznaje się, że rodzina jest instytucją, która wymaga szczególnego
zabezpieczenia ze strony państwa, ze względu na swoje ogromne znaczenie dla społeczeństwa
i jednostki. W rodzinie wychowują się dzieci, które w przyszłości będą pełnić wiele ról
społecznych i należy dołożyć wszelkich starań żeby mogły wzrastać

w poczuciu

bezpieczeństwa i godności. Zmieniające się dynamicznie warunki życia polskich rodzin
generują u części rodziców

różnorodne problemy, których nie potrafią rozwiązać

samodzielnie i wymagają wsparcia ze strony służb socjalnych. W roku 2020 28 rodzin
z ilością osób w rodzinie 71 skorzystały w tut. Ośrodku z pracy socjalnej świadczonej na
rzecz rodzin przez pracowników socjalnych
Tut. Ośrodek realizował „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata
2020 – 2023” , który został zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIII/71/2020
z dnia 13 marca 2020r. przez Radę Gminy Lutowiska.
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany w związku z wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r, poz.821 ze zm.).
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny należy do zadań własnych
gminy. „Gminny program wspierania rodziny” skierowany jest do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny
oraz jej prawidłowego funkcjonowania.
Cele szczegółowe programu to:
- wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w celu przywrócenia rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji.
-

romowanie właściwych postaw rodziny.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach był zatrudniony na ½
etatu 1 asystent na umowę o pracę.
Wynagrodzenie asystentów było częściowo sfinansowane z dotacji ( środki Wojewody850,00 zł.) w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

na rok 2020”. Wydatkowana kwota wkładu własnego do wynagrodzenia wyniosła 14 369 zł.
Łącznie wydatkowano 15 219,00 zł.
W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik
socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
i dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej, pracownik socjalny, jeżeli uzna za zasadne, występuje
do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Po
otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta
rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest również w przypadku czasowego umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas prowadzone są działania w kierunku powrotu dziecka
z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.

Zakres obowiązków asystenta rodziny został wyszczególniony w art. 15 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rolą asystenta jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów
socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent wspiera aktywność
społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Do zadań asystenta należy także: motywowanie do udziału w zajęciach
grupowych dla rodziców kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności
psychospołeczne, interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Praca
asystenta rodziny przybiera formę socjalno-wychowawczą. Asystenci uczą rodziców, jak
prawidłowo wychowywać i sprawować opiekę nad dziećmi, między innymi przekazują
informacje na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikowania się,
metod wychowawczych, uświadamiają rodziców jaką pełnią rolę wobec dzieci, pokazują
korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców. Dostarczają informacji dotyczących sposobów
i miejsc spędzania wolnego czasu z dziećmi. Modelują zachowanie rodziców względem
dzieci. W czasie kontaktów z rodziną pokazują, jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak
wydawać polecenia i je egzekwować, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji .Prowadzą
treningi umiejętności wychowawczych oraz organizacji dnia codziennego, w tym podziału
obowiązków między członków rodziny. Zachęcają do okazywania dzieciom miłości.

Motywują rodziców do dbałości o edukację i rozwój dziecka, do kontrolowania osiągnięć
szkolnych dzieci, pokazywania korzyści z uczęszczania dziecka do szkoły , przedszkola czy
żłobka. Towarzyszą w kontaktach z nauczycielami, pedagogiem. W razie niepokojących
objawów w zachowaniu dziecka motywują rodziców do zdiagnozowania poziomu rozwoju,
potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradniach specjalistycznych.
Praca asystenta rodziny jest procesem długofalowym, a prowadzone działania, aby odniosły
zamierzony skutek muszą być cały czas utrwalane, dlatego tak jak w latach poprzednich
również w roku 2019 asystent pomagał rodzinom w rozwiązywaniu codziennych spraw
socjalno-bytowych. Asystent towarzyszy członkom rodziny w urzędach, ośrodkach zdrowia
i innych instytucjach, modelując i trenując umiejętności społeczne służące realizacji różnych
spraw. Udzielali informacji oraz poszerzali świadomość w zakresie przysługujących klientom
praw. Asystent

rodziny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Sądem Rejonowym

w Lesku, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy
w Ustrzykach Dolnych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lutowiskach,
instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Prowadzą również działania pośrednie,
polegające na łączności z innymi pracownikami służb społecznych, czyli doraźnych
kontaktach służących wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny lub wsparciu.
W 2020 r. asystent współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i uczestniczył w 2 spotkaniach grupy roboczej w celu udzielenia
rodzinie kompleksowej pomocy.
Kolejnym zadaniem asystenta jest dokumentowanie pracy z rodziną, dokonywanie okresowej,
co najmniej półrocznej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie jej podmiotowi
zatrudniającemu asystenta.
Podstawą działania asystentów rodziny jest plan pracy z rodziną, opracowywany
i realizowany we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
Opracowany przez asystenta plan pracy z rodziną określa zakres działań mających na celu
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zawiera terminy realizacji zaplanowanych
działań oraz przewidywane efekty. Ponadto asystenci rodzin prowadzą karty pracy asystenta
rodziny dokumentujące każde spotkanie asystenta z rodziną i opis działań przeprowadzonych
z rodziną.
Aby praca z rodziną przynosiła efekty stosowane są wielokierunkowe formy pomocy. W celu
prawidłowej realizacji zadania asystent w roku 2020 uczestniczył w szkoleniach:

- ,,Wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci- rola asystenta rodziny’’.
1. Praca z rodziną w formie pomocy terapeutycznej.
Trudne wydarzenia rodzinne i kryzysy mogą łatwo przytłoczyć rodziny i jej członków. Złe
wzorce i szkodliwe strategie radzenia sobie w takich sytuacjach mogą spowodować
zahamowanie i uczucie stagnacji w rozwoju rodziny. W terapii, rodzina pracuje z terapeutą
nad lepszym zrozumieniem relacji rodzinnych. To zrozumienie ujawnia obszary siły, dzięki
którym rodzina może przejść przez kryzys a także obszary konfliktu lub dysfunkcji, nad
którymi trzeba pracować. Razem, rodzina i terapeuta, pracują nad sposobami naprawy
i poprawy stosunków rodzinnych.
w 2020 r. 10 rodzin skorzystało z pomocy psychologa.
w 2020 r. 30 rodzin skorzystało z pomocy pedagoga
Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach realizował program wsparcia dla rodzin.
Ferie zimowe odbyły się przy współpracy GOPS w Lutowiskach, ZS w Lutowiskach.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach. W feriach udział wzięło 19 dzieci.
Termin 13.01.2020r. do 23.01.2020 r. w godzinach od 7:00-16:00. W ramach ferii
zorganizowano: warsztaty (rękodzielnicze, bibułkarstwo, szydełkowanie i koralikarstwo),
zajęcia plastyczno-techniczne (malowanie farbami, kredkami na kartonie oraz formach
gipsowych), zajęcia sportowe, zajęcia taneczne i ruchowe oraz świetlicowe (gry planszowe,
zręcznościowe, kalambury). Podczas ferii Pan Janusz Karnat z Nadleśnictwa Lutowiska
przeprowadził warsztaty przyrodnicze. Dzieci były również gośćmi

Ochotniczej Straży

Pożarnej w Lutowiskach, gdzie uczyły się podstaw udzielenia piewszej pomocy
przedmedycznej.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego na rok 2020
Realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego
w Lutowiskach
1. Nazwa placówki
GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. JERZEGO JANICKIEGO W LUTOWISKACH
2. Adres, numer NIP numer telefonu/faksu
LUTOWISKA 74A, 38-713 LUTOWISKA, NIP 689-11-71-797, TEL. 13 4610322
3. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
MAREK SOKÓŁ – DYREKTOR GOK
4. Nazwa zadania
„Bezpieczne i kreatywne spędzanie czasu wolnego”
5. Miejsce wykonywania zadania
GMINA LUTOWISKA
6. Cel zadania
Program ma na celu pomóc wychowawcom Gminnego Ośrodka Kultury, rodzicom w rozwoju
psychofizycznym, społecznym i duchowym młodego człowieka, jego osobowości i znalezieniu
miejsca w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.
7. Zrealizowane działania w ramach programu
1. „Bajkowy Bal Karnawałowy” dla dzieci w wieku 2-6 lat z terenu Gminy Lutowiska –
termin: 26 stycznia 2020 r., budynek GOK w Lutowiskach
Kostiumowy bal karnawałowy to impreza cykliczna dla najmłodszych mieszkańców naszej
Gminy. W tegorocznej zabawie udział wzięło ok. 76 dzieci. Dzieci przebrane były za bohaterów z
bajek. Czas spędziły na wspólnych tańcach w rytmie znanych przebojów. Wśród atrakcji była
fontanna czekoladowa, malowanie twarzy oraz animacje ruchowe i poczęstunek. Każdy z
uczestników otrzymał upominek.
2. Ferie Zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach dla dzieci z terenu Gminy
Lutowiska – termin: 13.01-17.01.2020r., 20.01-23.01.2020r.
Ośrodek Kultury corocznie organizuje dla dzieci i młodzieży czas wolny. Projekt od kilkunastu lat
cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku z zajęć skorzystało 19 dzieci w wieku od 6 do
14 lat. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy brali udział w warsztatach wykonywania figur z gliny,
warsztatach ceramicznych, zajęciach wykonywania lizaków, lampionów z butelek oraz
plastycznych, świetlicowych, sportowych, muzycznych i edukacyjnych. Odbyły się również
zajęcia wielopokoleniowe z seniorami wykonywania bieszczadzkich aniołów. Dzieci uczyły się
podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zaproszenie OSP Lutowiska, dzieci

odwiedziły remizę strażacką oraz wzięły udział w pogadance na temat bezpieczeństwa ppoż. i
zapoznały się ze sprzętem ratownictwa gaśniczego.

Pracownik Nadleśnictwa Lutowiska

przeprowadził pogadankę o zachowaniu się w lesie oraz warsztaty przyrodnicze o rozpoznawaniu
warstw leśnych i odgłosów zwierząt. Nie zabrakło również zajęć na świeżym powietrzu i
korzystaniu z zimowej aury. Dzieci otrzymały również poczęstunek.
3. Zakup materiałów plastycznych
Materiały plastyczne zakupiono do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci.
4. „Mikołajki” dla dzieci
Zostało wykonanych 64 paczek i przekazanych uczestnikom zajęć organizowanych w GOK.
5. Zakup sprzętu muzycznego
Zostały zakupione comba do gitary basowej oraz elektrycznej, wykorzystywane do prowadzenia
zajęć muzycznych.
8. Informacja o wysokości wnioskowanych środków:
Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup artykułów żywnościowych, materiałów
plastycznych i edukacyjnych, organizacji zajęć animacyjnych, warsztatów i atrakcji oraz zakup
sprzętu muzycznego. Szczegółowe zestawienie kosztów w rozliczeniu z wykorzystania dotacji
celowej stanowiący integralną część sprawozdania.
Łączna kwota wnioskowania – 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)
Data i podpis osoby odpowiedzialnej za realizację:
31 grudnia 2020r.

Zajęcia i organizacje:
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury przy wsparciu środków z Programu
Profilaktyki prowadzono zorganizowane zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne,
taneczne oraz świetlicowe dla dzieci. Wsparciem objęta również została działalność
Gminnego Klubu Seniora w Lutowiskach,, poprzez warsztaty rękodzielnicze, plastyczne,
muzyczne i kulinarne.
Zajęcia były prowadzone przez miesiąc styczeń 2020r.,miesiąc luty 2020 r .do połowy
marca 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach- oferta edukacyjna i integracyjna
dla rodzin.
OPS. był współorganizatorem spotkania integracyjnego dla społeczności lokalnych:
- Przegląd Kolęd i Pastorałek .
Pozostałe imprezy integracyjne nie odbyły się z powodu epidemii COVID -19
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach.
- wydawanie skierowań na leczenie przeciwalkoholowe;
- motywowanie osób do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego.
Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odbyło się 12 posiedzeń Komisji.
Komisja współpracowała z 12 rodzinami, w których występuje problem nadużywania
alkoholu, oraz kontynuowała pracę z 4 osobami, które znajdują się w obszarze działań
Komisji od roku .
Do Punktu konsultacyjnego zgłosiło się 15 osób z którymi przeprowadzono rozmowy
w punkcie konsultacyjnym.
Wydano 16 pozytywnych postanowienia w sprawie zgodności z uchwałami Rady Gminy
w sprawie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz
z warunkami lokalizacyjnymi, ustalonymi dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pedagoga i dyrektora Zespołu szkół w Lutowiskach, pracowników GOPS. Lutowiska,
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
Program Wychowawczo-Profilaktycznego realizowany przez Zespół Szkół
w Lutowiskach
Zgodnie z wytycznymi MEN, profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych
do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu
zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych
zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach,
w zależności od stopnia ryzyka: profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna
i profilaktyka wskazująca.

Działania szkoły skupiają się głównie wokół profilaktyki uniwersalnej, która skierowana jest
do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej.
Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu
życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności
dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności,
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych
sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom
podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji.
Zrealizowano 144 tematy lekcyjne wynikające z obszarów: Przygotowanie uczniów do
krytycznej oceny własnego zachowania oraz zachowania innych osób dla klas I-III oraz
przygotowanie uczniów do właściwego pełnienia roli obywatela dla klas IV-VIII.
W realizację powyższych zadań, zaangażowano następujących specjalistów: pedagog
szkolny, wychowawca klasy, nauczyciel wspierający.
Prowadzący zajęcia stosowali następujące metody oraz formy pracy: pogadanka, prezentacja,
rozmowa, drama, pokaz, zajęcia praktyczne, konkurs, wykład, doświadczenie.
Z powyższych informacji wynika, że obszar poddany ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019,
został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym, a działania prowadzone przez poszczególnych
wychowawców, przyniosły spodziewane efekty. W związku z powyższym, w kolejnym roku
należy poddać ewaluacji inne obszary.
Analiza została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania przygotowane przez
wychowawców klas I-VIII.

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków na realizację zadań wpisanych w Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lutowiska na podstawie art.14 ust.2 oraz
art.15 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym, za rok 2020.

1. Nazwa placówki
Zespół Szkół w Lutowiskach
2. Adres, numer NIP numer telefonu/faksu
Zespół Szkół w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 45 NIP 68911903017
3. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Dyrektor: mgr Beata Krukowska
4. Nazwa zrealizowanego zadania
Prowadzenie na terenie Zespołu Szkół w Lutowiskach programu profilaktycznego dla dzieci
i młodzieży w roku 2020.
Materiały
1. Zakup

materiałów

edukacyjno

–

profilaktycznych

w

kampanii

ogólnopolskiej

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 400 zł
2. Przeprowadzenie Szkolnej Akcji Profilaktycznej „Zawsze masz wybór”.
Zakup nagród w konkursie – 600 zł
3. Diagnoza społeczna – badanie ankietowe uczniów -1000 zł
4. Zakup podręczników do realizacji programu „Spójrz Inaczej” – 450,01 zł
5. Przeprowadzenie Szkolnej Akcji Profilaktycznej „Zawsze masz wybór”.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w szkole, niwelowanie negatywnych skutków
izolacji z powodu COVID 19, integracja, wzmacnianie więzi – zakup gier edukacyjnych, integrujących
uczniów, rozwijających umiejętności edukacyjne i społeczne, do wykorzystania przez uczniów i
nauczycieli w czasie wolnym , podczas przerw i zajęć dodatkowych - 1 728,99 zł
6. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla młodzieży
pochodzącej z różnych środowisk rodzinnych – zakup mikroskopu wraz z oprzyrządowaniem do
realizacji zajęć dodatkowych - 723,00 zł
Usługi
1. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla młodzieży
pochodzącej z różnych środowisk rodzinnych – 250,00 zł
2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Wyjazdy Wolontariuszy oraz uczniów z przedstawieniem jasełkowym do Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach – 1 221,00 zł
3. Diagnoza problemów wychowawczych oraz Trening Umiejętności Społecznych w klasach
IV - VIII – zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychoterapeutów z Centrum
Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF z Rzeszowa, w tym konsultacje specjalistyczne
dla rodziców – 5600 zł

Wnioskowano: 12,000 zł

Wykorzystano: 119, 73 zł

5. Miejsce wykonywania zadania
Zespół Szkół w Lutowiskach
Kwota zrealizowana – 11,973zł
Data i podpis osoby odpowiedzialnej:

We wszystkich rodzinach była jednocześnie prowadzona praca wspierająca w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz planowaniu wydatków, a także innych obowiązkach ,jakie powinni
wypełniać rodzice względem swoich dzieci.
Rodziny objęte pracą asystenta rodziny

Rok

Liczba rodzin

objętych

wsparciem asystenta rodziny

Łączna

liczba

dzieci

w rodzinach

2018

7

16

2019

7

16

2020

8

18

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent
rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie
pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz
samokształcenie.
W roku 2020 asystent rodziny uczestniczył w następujących szkoleniach:
- Szkolenie dla Asystentów Rodziny-,, Asystent rodziny- kompleksowe szkolenie
w wymiarze teoretycznym , prawnym i metodycznym’’.
IV. WSPÓŁFINANSOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek
realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka
w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym:
10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku pieczy zastępczej.
W roku 2020 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci .
Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła
12 824, 00 zł.
Art. 8 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje do pracy
z rodziną w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, to też umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzinie, o których
mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Główną przyczyną,
z powodu której dzieci trafiły do pieczy zastępczej, jest uzależnienie rodziców od alkoholu,
a tym samym brak zaspakajania podstawowych potrzeb dzieci oraz gdy jest zagrożone życie
i zdrowie dzieci. Tut. Ośrodek zanim wystąpi z wnioskiem do Sądu o zainteresowanie się
sytuacją dzieci w rodzinie, podejmuje określone formy działania we współpracy
z instytucjami, które w swoim zakresie obowiązków mają wpisaną pomoc dziecku i rodzinie.
Jeżeli rodzice nie podejmują współpracy, a sytuacja dziecka jest zagrożona wówczas
o sprawie zostaje powiadomiony Sąd. W przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
z rodzicami podejmowana jest dalsza współpraca asystencka na rzecz powrotu dzieci do
rodziny biologicznej. Jednak z doświadczenia tut. Ośrodka wynika, że niewielu rodziców
podejmuje wyzwanie, jakim jest podjęcie działań, aby dzieci mogły wrócić do domu
rodzinnego.
Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzają średnio co pół roku analizę sytuacji rodziny
biologicznej, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W przeprowadzanej
analizie brane są pod uwagę między innymi warunki mieszkaniowe, sytuacja zawodowa
,relacje z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, powody umieszczenia dziecka poza
rodziną biologiczną. Tak przeprowadzona analiza daje obraz, czy rodzice biologiczni chcą
podjąć współpracę na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz czy nie występują
przesłanki uniemożliwiające podjęcie takiej współpracy. Dzieci trafiają również do pieczy
zastępczej sprawowanej przez dziadków, którzy wnioskują do Sądu o ustanowienie ich
rodziną zastępczą spokrewnioną dla wnuków, gdy rodzice nie są w stanie opiekować się
dziećmi. Te działania zazwyczaj odbywają się poza wiedzą Ośrodka , gdy rodzina nie
korzysta z żadnych form pomocy i nie dochodzą żadne sygnały ze środowiska. W takich
przypadka Ośrodek dopiero otrzymuje informację, kiedy z Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie otrzymuje komplet dokumentów dziecka dotyczący odpłatności za pobyt w pieczy
zastępczej.
W roku 2020 tut. Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizował zadania w ramach „Gminnego
programu wspierania rodziny na lata 2020-2023”.
Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy
należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy placówkę wsparcia dziennego prowadzi
gmina, podmiot któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub w
roku 2020 tut. Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizował zadania w ramach „Gminnego
programu wspierania rodziny na lata 2020-2023.
Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy
należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy placówkę wsparcia dziennego prowadzi
gmina, podmiot któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub
podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.
Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie
pomocy i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych i są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uatrakcyjnić formy
spędzania czasu wolnego. Placówki obejmują pomocą całą rodzinę, pełnią również istotną
rolę wspierającą w sytuacjach trudnych i kryzysowych, mogąc przyczynić się do ich
rozwiązania.
Gmina Lutowiska ze względów ekonomicznych nie będzie tworzyć placówek

wsparcia

dziennego, natomiast w ramach ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum

Pomocy

Rodzinie w Ustrzykach Dolnych będzie zabezpieczać miejsca w placówkach tworzonych
przez Powiat.
Z analizy danych przedstawionych w

niniejszym sprawozdaniu

oraz wskaźników

monitorowania realizacji programu wynika, że działania przyjęte w programie i założone w
nim są sukcesywnie realizowane. Widoczny jest także rozwój działań skierowanych do
rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Rok 2020 po raz kolejny pokazał , że
podejmowanie w ramach programu działania są skuteczne przede wszystkim dzięki
współpracy

interdyscyplinarnej, odbywającej się zarówno pomiędzy pracownikami

merytorycznymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach , który jest głównym
realizatorem zadań z obszaru wspierania rodziny, jak i w ramach współpracy pomiędzy
instytucjami.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lutowiskach
za rok 2020
oraz przedstawienie potrzeb w zakresie
pomocy społecznej.

Działając zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020r., poz.1876 ze zm.) „ Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie
Gminy całoroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej”.

Struktura organizacyjna
w Lutowiskach.

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy
Lutowiska. Działa w oparciu o statut oraz art.17 ust.1 i ust.2 , art.18 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz.U. z 2020, poz. 1876ze zm./, ustawa z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U. 2020,poz.256 ze zm./,
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej/Dz.U. z 2018poz. 1358/
a także ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ Dz.U.2020
poz.218 ze zm. /, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy /Dz.U. 2020,poz 2050ze zm./, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego /Dz.U. z 2020 poz.685ze zm./, ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej/Dz.U. 2020, poz.821 ze zm./, ustawa z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz.U. z 2019 poz. 2277 ze zm./, ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
/Dz.U. z 2020,poz. 1030 ze zm./, ustawa z dnia 25 lutego 1964r.Kodeks Rodzinny
i Opiekuńczy /Dz.U. 2020,poz.713 ze zm./, ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym/Dz.U. z 2020,poz.506/ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/Dz.U. z 2020.,poz. 426 ze zm./, ustawa
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/Dz.U. z 2019,poz. 869 ze zm./,ustawa z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U. z 2020r., poz. 23
ze zm./, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. 2019,poz. 1781
ze zm/.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na poziomie lokalnym i wykonuje zadania
skierowane na wsparcie i na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Lutowiska.
Działania Ośrodka są zbieżne z lokalna polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy. Podstawowym aktem prawnym na podstawie
którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku
realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, ustawy o dodatkach energetycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Zadanie powierzone przez Wójta Gminy ( poza zadaniami pomocy społecznej)
1. Rrealizacja zadań ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
/Dz.U z 2020,poz. 111 ze zm./;
2. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów( Dz.U. 2020,poz. 808 ze zm.);

3. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 22 kwietnia o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej/ Dz. U. z 2020,poz. 808 ze zm./;
4. Rrealizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2020, poz. 1297);
5. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019, poz.2207ze zm.);
6. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiety w ciąży
i rodzin’’ Za życiem’’/Dz.U. 2016r.poz.1860/;
7. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
( (Dz.U. 2019r.,poz.2133 ze zm. );
8. Realizacja ustawy z dnia 10 kwiecień 1997r.Prawo energetyczne/Dz.U. 2020r.poz. 833 ze
zm./;
9. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dna 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej( Dz.U. 2020r. poz. 821 ze zm.);
10.Realizacja zadań
z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny(Dz.U.2020,poz. 1348);
11. Realizacja zadań z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry
Start’’(Dz.U.2019,poz.1343);
12- realizacja zadań wynikających z rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023( Dz.U. 2019r,poz.267).
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia zgodnie z treścią art. 110 ust.12 ustawy o pomocy
społecznej nie mniej niż 3 pracowników socjalnych :
- 3 pracowników socjalnych- zatrudnienie na czas nieokreślony;
- 1 głównego księgowego na ½ etatu;
- 1 urzędnika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 1 urzędnika do obsługi Programu 500+
- 1 asystent rodziny-zatr. na ½ etatu- finansowane w części z budżetu państwa
- 1 kierownik- odpowiedzialny za funkcjonowanie GOPS.

POMOC SPOŁECZNA I JEJ REALIZACJA.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach jest jednostką organizacyjną gminy.
Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami
przekazywanymi przez Wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne
gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta. Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
W postępowaniu przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w
postępowaniu cywilnym. Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować wnioski o ustalenie
niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów
określonych odrębnymi przepisami. Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie
zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy
udzielonych świadczeń ulega systematycznemu rozszerzeniu. Coraz więcej osób i rodzin

korzysta ze wsparcia w ramach tego systemu, a katalog spraw regulowanych przez przepisy
prawa pomocy społecznej jest obszerny. Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie
powstawaniu marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych
zadań pomocy społecznej, bowiem wymaga profesjonalizmu pracowników socjalnych,
współdziałania instytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami. Kadra pomocy społecznej
musi na bieżąco podnosić kompetencje i umiejętności , prowadzić poradnictwo w oparciu
ustawodawstwo z wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Cele i działania GOPS.
Głównym celem działania było :
- ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do zaspokojenia
odpowiadających godności człowieka ,poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej;
- zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie osób
i rodzin , oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizacje pracy socjalnej ,poradnictwa,
prac społecznie użytecznych .
GOPS w swojej pracy stosuje systemy informatyczne : POMOST STD; AMAZIS;
PROGRAM Sprawny Urząd.- wersja 2.x., NEMEZIS, CHEOPS, MTFK- programy księgowe.
Sporządzane były sprawozdania kwartalne ,półroczne i roczne z realizacji zadań i wydatków
budżetowych, które były przekazywane przez powyższe systemy do jednostek nadrzędnych.
Ośrodek zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
domowej/Dz.2020, poz.218 / oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy
Domowej na lata 2014-2020 realizował zadania nałożone przez ustawodawcę na Gminę.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18 i 71 wskazuje, że
instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej
dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez
udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej.
Przepis art. 33 Konstytucji wskazuje ponadto, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej
Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, zaś
zgodnie z art. 72 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy
ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem państwa
jest zatem ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym
zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Rodziny dotknięte przemocą pozostają
w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy
użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Przemoc
w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako
instytucja, podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków.
Statystycznie większość ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety, a w dalszej kolejności
kategorie osób, których płeć nie jest uwzględniona: małoletni, osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnościami. Bardzo często ofiarami przemocy w rodzinie są też dzieci –
świadkowie. Diagnoza sytuacji jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie

możemy wskazać normy społeczne i kulturowe. Przez wieki istniało silne społeczne
przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci.
Nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – społecznej
akceptacji bicia, stosowania kar cielesnych, w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny
w rodzinie (rola „pana i władcy”). Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy
w rodzinie ma również dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Dzieci
wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania
dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że najlepszym i najbardziej
skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. Wpływ na stosowanie
przemocy w rodzinie może mieć także uzależnienie/nadużywanie alkoholu/. Wielu sprawców
przemocy w rodzinie w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać,
że alkohol osłabia kontrolę nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania
złością i gniewem na trudności oraz niepowodzenia życiowe. Uzależnienie od alkoholu nie
zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia
nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie.
W celu prawidłowej realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wójt,
burmistrz, prezydent zawiera porozumienia z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi
w obszarze zwalczania przemocy. Jako najważniejsze pozytywne rezultaty pracy
interdyscyplinarnej wskazano kompleksowe, wieloaspektowe udzielanie pomocy rodzinom
dotkniętym przemocą w rodzinie, lepszą koordynację działań służb i instytucji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przez to zwiększenie ich skuteczności oraz możliwość
wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniami. Sprawne współdziałanie służb
i instytucji pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty i uprawnienia służb
i instytucji – zarówno na poziomie strategicznym, jak i indywidualnym. Po kilku latach
funkcjonowania Programu widać wyraźnie, że decyzja dotycząca opracowania tego
dokumentu, a przede wszystkim ustawowych uregulowań prawnych w tym zakresie, była trafna
i potrzebna. Usystematyzowanie działań, wskazanie odpowiedzialności dla poszczególnych
szczebli administracji publicznej, z jednej strony, powoduje wzrost odpowiedzialności,
a z drugiej strony, daje możliwość dokonywania oceny i lepszej kontroli. W dalszym ciągu
należy kontynuować intensywne działania wynikające z obowiązków nałożonych przez
Krajowy Program na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jednocześnie wsłuchiwać
się w debatę publiczną oraz opinie specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami
doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie. Realizowane działania w ramach Programu
mają duże znaczenie przy kreowaniu przyszłych priorytetów w walce ze zjawiskiem przemocy
w rodzinie. Jednym z kluczowych osiągnięć, które dotychczas udało się zrealizować zarówno
na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, jest podejmowanie współpracy oraz branie
odpowiedzialności za tę problematykę przez różne resorty zaangażowane w realizację
Programu, ale również przez służby pracujące w środowiskach lokalnych. Wprowadzenie tego
typu rozwiązań daje gwarancję skuteczności podejmowanych działań oraz stworzenia
optymalnych rozwiązań w zakresie walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizowane
działania w ramach Programu w sposób znaczący wpłynęły na zmianę świadomości społecznej.
Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie świadczy o poszerzeniu wiedzy na temat tego
zjawiska. Ponadto każdy zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to odpowiedź

społeczeństwa na brak przyzwolenia na to zjawisko, to świadomość, że przemoc w rodzinie
jest przestępstwem.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem Ośrodka jest
zapewnienie Zespołowi Interdyscyplinarnemu obsługi organizacyjno-technicznej, lokalu,
materiałów biurowych, dostępu do urządzeń biurowych, miejsca w którym będą
przechowywane dokumenty Zespołu w sposób bezpieczny zapewniający ochronę danych
osobowych. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w
szczególności przez:
1) Diagnozowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym;
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego /ZI/.
ZI tworzy grupy robocze /GR/, których zadaniem jest rozwiązanie problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach i przygotowanie
indywidualnego planu pomocy rodzinie.
W roku 2020 zespół zajmował się 7 rodzinami, w których została założona Niebieska Karta
z powodu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej poszkodowanych zostało 7 osób.

Wójt udzielił kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do:
- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gmin;
- prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania
w tych sprawach decyzji;
- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym
także do wydawania decyzji administracyjnych;
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem postępowania w sprawie
przyznania dodatku mieszkaniowego i przygotowania decyzji;
- realizacja zadań i podejmowanie decyzji z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. 2020,poz. 821 ze zm.);
- realizacji zadań i podejmowania decyzji w zakresie ustawy z dnia 11 lutego 2016
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Dz.U. 2019,poz. 2407 ze zm./;
- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
rodziny//Dz.U.2020r.poz.1348/;
- realizacja zadań z zakresu Programu Rządowego ‘’ Dobry start’’/Dz.U.2019r.poz.1343/.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną
organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie na
zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim
i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających
z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w
możliwościach pomocy społecznej.
Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) Ubóstwa;
2) Sieroctwa;
3) Bezdomności;
4) Bezrobocia;
5) Niepełnosprawności;
6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo- wychowawcze;
11) Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy ;
12) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) Alkoholizmu lub narkomanii;
14) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.
zwanym dalej „ kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2) Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. zwanej
dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2 ) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4 )analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawą.
Gmina i powiat obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań
pomocy społecznej nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo
istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej
niezbędnych potrzeb życiowych.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemających dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
9)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
10)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym człowiekiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
11)praca socjalna;
12)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania;
13)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
14) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem rodziną;
15) dożywiania dzieci;
16) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym;
17) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;

19) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;
20 )utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenie pracowników;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
Do zadań własnych gminy należy również :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
5) z klęską żywiołową lub ekologiczną;
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
7) z zaburzeniami psychicznymi;
5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami
ubezwłasnowolnionymi.
Stosowanie ograniczeń w przyznawaniu świadczeń finansowych z pomocy społecznej.
Działając zgodnie z art. 11 ustawy o pomocy społecznej cytowanej powyżej w przypadku
stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich
celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź
marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń,
odmowa ich przyznania albo przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu
trudnej sytuacji, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego
postanowień ,nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa

odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania
świadczenia , uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia
wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób
będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze
świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do
świadczeń pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do
świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się
świadczenia.
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ;
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach;
Powiatowy Zespół Do Spraw orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sanoku;
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie
Podkarpackim;
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku i Jaśle;
6. Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych Oddział Ustrzyki Dolne;
7. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych;
8. Zespół Szkół Zawodowych w Sanoku;
9. Technikum Budowlane w Sanoku;
10. Sąd Rejonowy w Lesku;
11. KRUS w Sanoku;
12. Rewir Dzielnicowych w Lutowiskach;
13. Rejon Energetyczny w Sanoku;
14. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionu w Ustrzykach Dolnych;
15. Placówki Oddziału Straży Granicznej na terenie Gminy Lutowiska;
16. Zespół Szkół Rolniczych w Iwoniczu;
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych;
18. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lesku;
19. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ustrzykach Dolnych;
20. Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych;
21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Moczarach;
22. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach;
23. Zakład Karny w Łupkowie;
24. Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku;
25. Poradnia Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych;
26. Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
27. Komitet Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
28. OHP w Krośnie;
1.
2.
3.
4.

29. Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lesku oraz inni komornicy z rejonu całego
kraju;
30. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych;
31. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach;
32. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku
33. Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych;
34. Zespół Szkół w Lutowiskach;
35. Miejscowe Sklepy;
36. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach;
37. Szpitale Psychiatryczne w Podkarpackim;
38. Przedstawiciele Kościołów Katolickich;
39. MOPS, GOPS ,PCPR w całym kraju.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną:
l.p
Wyszczególnienie
1.
Rodziny ogółem
2.
O liczbie osób w rodzinie 1
3.
O liczbie osób w rodzinie 2
4.
O liczbie osób w rodzinie 3
5.
O liczbie osób w rodzinie 4
6.
O liczbie osób w rodzinie 5
7.
O liczbie osób w rodzinie 6 i więcej
8.
Rodziny z dziećmi ogółem
9.
O liczbie dzieci 1
10.
O liczbie dzieci 2
11.
O liczbie dzieci 3
12.
O liczbie dzieci 4
13.
O liczbie dzieci 5
14.
Rodziny Niepełne ogółem
15.
O liczbie dzieci 1
16.
O liczbie dzieci 2
17.
O liczbie dzieci 3
18.
O liczbie 4 i więcej
19. Rodziny Emerytów I Rencistów ogółem
20.
O liczbie osób 1
21
O liczbie osób 2
22
O liczbie osób 3
23.
O liczbie osób 4 i więcej

Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
109
271
36
36
26
52
14
42
25
100
7
35
1
6
45
22
19
3
1
0
4
3
3
0
0
27
7
14
1
5

169
71
77
15
6
0
9
10
9
0
0
60
7
28
3
22

Powody przyznawania pomocy:
1.

Ubóstwo

2.

Bezdomność

3.

Bezrobocie

4.

Niepełnosprawność

5.

Długotrwała lub ciężka choroba

6.

7

53

121

2

2

61

182

28

48

56

125

Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych I prowadzeniu
gospodarstwa domowego- ogółem w tym:
8

25

Rodziny Niepełne
7

19

1

6

8. Rodziny Wielodzietne
9. Alkoholizm
11
10. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu
karnego
1
11. Zdarzenie losowe
1

24
1
1

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Świadczenia przyznawane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych( bez
względu na ich rodzaj, formę, liczbę
oraz źródło finansowania)

2.

Świadczenia przyznawane w ramach
zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej- ogółem

3.

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenia
238

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

108

270

206

97

218

28

28

71

Szczegółowe formy pomocy :
Lp.

Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

1
2

Razem
Zasiłki stałeogółem w tym
przyznane dla
osoby:
Samotnie
gospodarującej
W rodzinie

238
13

144

249 224
82 675

108
13

270
14

12

136

80658

12

12

1

8

2017

1

1

Zasiłki okresoweogółem w tym
przyznane z
powodu;
Bezrobocia
Długotrwałej
choroby
Posiłek dla dzieci
w szkołach:
Posiłek w
rodzinie
Usługi opiekuńcze
Inne zasiłki celowe
i w naturzeogółem w tym:
Zasiłki specjalne
celowe
Praca socjalna
Odpłatność gminy
za pobyt w domu
pomocy społecznej
Składka zdrowotna
przy zasiłku
stałym
Zdarzenie losowe

13

64

22 537

13

15

8
2

55
3

19 752
1 052

8
2

10
2

52

3 337

29 930

39

144

47

456

50 510

47

115

1
158

126
x

2 635
110 447

1
81

1
196

18

34

18

35

28
9

x
99

x
244 487

28
9

71
9

13

144

7 441

13

14

1

1

1 000

1

1

3
4
5

6.
7
8
9
10
11

12
13
14

15

16

11 735

Pomoc w naturze:
1. W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z programu „ Dostarczenie
żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” żywność w łącznej ilości 2,7
ton, którą otrzymało
93 rodzin z ilością osób w rodzinie – 228

Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie
z ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U . z 2020,
poz. 111 ze zm.)

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczeniobiorcy:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Zasiłek rodzinny

3

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

4

Specjalny zasiłek opiekuńczy

5

Samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
Wychowania
dziecka
w
rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Świadczenie rodzicielskie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem

Liczba
rodzin Kwota wydatkowana
narastające
od narastająco
od
początku roku
początku roku
68 rodzin
141 178
254 osób w
rodzinach
2 000
2
4
11 637
0

0

5

17 613

5
6

8 685
8 690

44
29

6 400
24 004

8

10 925

52
13
14

123 245
224 263
14 000

9

55 843
648 636

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Składki na
ubezpieczenie
emerytalne i
rentowe

Wydatki
narastające od
początku roku

Liczba osób za
które opłacono
składki
narastające od
początku roku

44 507

11

- realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019, poz. 2407)

Lp.

Wyszczególnienie

1

Świadczenie
wychowawcze

Wydatki
narastające od
początku roku

Liczba rodzin
narastająco od
początku roku

1 758 964

207

1 758 964

207

Razem

Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie
z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej/ Dz. U. 2020, poz. 808/.
Realizacja zadań zleconych wykonywanych przez administrację rządową zgodnie z ustawą z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz.U. z 2020r. poz. 808 ze zm./
Lp.

Wyszczególnienie

Kwoty narastające
od początku roku

1.

Wypłacony fundusz
alimentacyjny

68 300

Liczba funduszu
alimentacyjnego dla
osób uprawnionych
narastająco od
początku roku
12

Kwoty finansowe zwrócone przez dłużników w roku 2020 - 22 470,00
Organ właściwy realizował działania względem dłużników alimentacyjnych poprzez :
1. złożenia oświadczeń majątkowych i przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u 3
dłużników alimentacyjnych;
-wystąpienie do komornika – 3 osoby;
2. złożenie informacji o podjętych działaniach:
-komornik- 6;
- organ właściwy dłużnika- 4.
3. Wystąpienie do Urzędu Pracy – 2.
4 . Wystąpienia do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy- 0
5. Wystąpienia do Policji o ustalenie miejsca pobytu u 2 dłużników.
6. Wystąpienia do prokuratury o podjęcie działań w względem uchylających się dłużników
od obowiązku płacenia zasadzonych alimentów- 0.
7.. Udzielenie informacji o przyznanych świadczeniach z FA:
- dłużnik - 12
- organ właściwy- 8
Realizacja zadań z ustawy z dn. 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
/Dz.U. z 2019,poz. 2133 ./

Ustawa z dnia 26lipca 2013r. Prawo energetyczne/Dz.U. z 2020r.,poz. 833 ze zm./
Realizacja zadań z zakresu programu rządowego ‘’ Dobry start’’

Liczba dzieci w roku 2020 spełniająca kryteria
do otrzymania środków finansowych
z Programu ,,Dobry start’’
226

Wydatki w roku 2020

65 100

Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej/Dz.U. 2020,poz.821 ze zm./

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek
wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych. Misja ta jest realizowana przez gminę głównie przez pracę asystenta rodziny.
Do głównych jego zadań należało :
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym- udzielanie rodzinom pomocy w poprawie ich
sytuacji życiowych, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- prowadzenie indywidualnych konsult6acji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż raz na pół roku;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;- współpraca z jednostkami
administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub podmiotami,
których pomoc w wykonywaniu zadań jest niezbędna.
W roku 2020 asystent rodziny pracował z 8 rodzinami ,w których wychowuje się 18 dzieci
oraz z 3 rodzinami, w których monitorował rodziny z poprzednich lat. Asystent pracował
z rodzinami w wielu płaszczyznach, z których głównymi były: sfera socjalno-bytowa
i mieszkaniowa - tu działania nastawione były miedzy innymi na nabyciu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, naukę i wpajanie obowiązku
codziennego wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem mieszkania lub gotowaniem,
przeprowadzanie niezbędnych remontów, systematyczne podnoszenie standardu mieszkania.
Ponadto asystent nadzorował terminowe opłacanie rachunków oraz dążył do spłat
występujących zadłużeń. Prowadził systematycznie treningi ekonomiczne, które pozwoliły na
osiągnięcie poprawy w gospodarowaniu środkami finansowymi. Nadzorował i pomagał
dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz skupiał się na nadrabianiu zaległości. Asystent

ściśle współpracował z Bieszczadzkim Zespołem Szkół Specjalnych i Poradnią SzkolnoWychowawczą.
Ustawa nakład również na gminę obowiązek pokrywania odpłatności za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej.

Ilość rodzin zastępczych w roku 2020
1

Wydatkowana kwota finansowa w roku 2020
12 824,00

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne przyznane w roku 2020.
Liczba rodzin
Dodatek mieszkaniowy - 16 rodzin
Dodatek energetyczny - 17 rodzin

Kwota wydatkowana
25 1233.49
863,33

Realizacja zadań z zakresu ustawy o kartach dużej rodziny
Wydane karty
dużej rodziny
w 2020

Liczba rodzin
76

Liczba osób
w rodzinie
210

Zadania okołopomocowe.
Gmina Lutowiska ze względu na epidemię COVID-19 w roku 2020 przystąpiła do Programu
‘’Wspieraj Seniora’’. W ramach akcji pracownicy socjalni dostarczali artykuły pierwszej
potrzeby oraz leki osobom starszym, niepełnopsrawnym i Seniorom z terenu Gminy
Lutowiska.
Tą formą pomocy zostało objętych 10 rodzin. Ośrodek współpracował z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej i sklepem ‘’Delikatesy Centrum’’.
Zorganizowano również akcję ‘’ Przytulas Covidowy’’ polegającą na przygotowaniu 150
upominków dla mieszkańców Domu pomocy Społecznej w Moczarach współpracując w tym
zakresie ze Szkołą Podstawową w Lutowiskach i Wolontariatem ‘’Szansa’’funkcjonującym
przy szkole.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej:
Ze względu na występującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemię COVID-19 należy
wzmóc ścisłą współpracę z Sołysami, Radami Sołeckimi, Radnymi, oraz Stowarzyszeniami
i organizacjaimi społecznymi w celu pilnego reagowania na wystepujace nieprawidłowości
w rodzinach, w których może dochodzić do aktów przemocowych. Izolacja może zaostrzać
zachowania dysfunkcyjne, które nasilając się mogą prowadzić do dramatów dzieci, osób
starszych oraz osób niepełnosprawnych.

W możliwy dostępny sposób należy prowadzic akcje uświadamiajacą Naszym mieszkańcom,
że wszyscy powinniśmy być solidarni i reagować na wszelkie nieprawidłowości zgłaszając
to do instytucji, które zgodnie ze swoimi kompetencjami będą podejmować działanie.
W przypadku dalszego występowania epidemii COVID-19 zasadne jest uruchomienie przez
Gminę pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy w tym szczególnie dla dzieci
i rodziców, dla których izolacja jest trudna do zaakceptowania i powoduje stany lekowe.
Ustalono następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego systemu
pomocy społecznej, a wymagające zabezpieczenia :
- zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki osobom zależnym i tracącym samodzielność
z powodu stanu zdrowia i wieku zabezpieczenie większych środków na organizację usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych utrzymujących osobę jak najdłużej w jej
naturalnym środowisku;
- podnoszenie kompetencji pracowników poprzez zapewnienie środków finansowych
na warsztaty i szkolenia;
- rozwijanie współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci;
- rozwijanie systemu poradnictwa i terapii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ;
- tworzenie sieci wsparcia dla rodzin( wolontariusze, organizacje pozarządowe, instytucje
kulturalno-oświatowe) w celu pozyskania do współpracy rodzin wspierających;
- likwidacja barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych i starszych na terenie Gminy;
- brak wystarczającej ilości lokali w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego
oraz mieszkań chronionych;
- podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób
starszych.

...................................................
pieczęć urzędu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU

Proszę zaznaczyć typ gminy
1. gmina miejska
2. gmina wiejska

X

3. gmina miejsko-wiejska

Gmina: Lutowiska
Powiat: Bieszczadzki
Województwo: Podkarpackie
Kod GUS gminy:
1

8

0

1

0

5

2

Proszę o podanie następujących danych osobowych:
Osoba odpowiedzialna za wypełnienie
kwestionariusza

Osoba odpowiedzialna za koordynację
realizacji działań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii

Imię i nazwisko:

Anna Steciuk

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Stanowisko:

Inspektor

Kierownik

Nazwa instytucji:

Urząd Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:

Lutowiska 14 348-713-Lutowiska

Lutowiska 14 38-713-Lutowiska

Telefon:

13 461 0013

13 461 0055

gcr@lutowiska.pl

gopslutowiska10@interia.pl

Fax:
E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.
1485 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy
i obejmuje:


zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;



udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej;



prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania

dzieci

uczestniczących

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych;


wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;



pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gmina w celu realizacji ww. zadań oraz uwzględniając cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016, poz.1492), zwanego dalej NPZ, opracowuje i realizuje Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza,
na podstawie opracowanej przez Biuro ankiety, informację z realizacji działań podejmowanych
w danym roku, wynikających z Wojewódzkiego i Gminnego Programu, i przesyła ją do Biura,
w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.
Uwaga:
Pytania zamieszczone w częściach od A do E niniejszej ankiety odnoszą się do zadań Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii przez jednostki samorządu terytorialnego.
Pytania zamieszczone w części F ankiety odnoszą się do zadań własnych gminy, o których mowa w art.
10 ust.1 Ustawy
W tym roku dodaliśmy kilka pytań dotyczących przede wszystkim wpływu pandemii COVID-19 na
podejmowane działania przez jednostki samorządu terytorialnego.

I.

Czy w Państwa gminie opracowano gminny program przeciwdziałania narkomanii lub opracowano
wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom?
opracowano oddzielny gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata od

do

X 2. tak, opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom na lata od 01.01.2020 do
31.12.2020
3. nie opracowano programu
Uwaga: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 3. Nie opracowano programu, proszę zakończyć wypełnianie
ankiety, podpisać (ostatnia strona kwestionariusza) i wysłać do instytucji, od której ją Państwo otrzymali.
II.

Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. z rozdz. 85153 (zwalczanie narkomanii)
na realizację działań gminnego programu:

III.
IV.

3 910 zł.

Proszę podać wysokość wpływów z tzw. korkowego1 w Państwa gminie w 2020 r.: 83 000 zł.
Proszę podać jaki odsetek wpływów z tzw. korkowego wydatkowany
był w 2020 r. w Państwa gminie na realizację zadań z rozdz. 85153: 4,7%

1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ZADANIA NA RZECZ OGRANICZANIA STOSOWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,
SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NSP ZREALIZOWANE
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.

A.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I EDUKACYJNE (zad. 2.1.1 NPZ)

A1.

Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153):
Tak

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

B.

działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i
NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których
używanie może prowadzić do uzależnienia
działania edukacyjne adresowane do rodziców na temat zagrożeń wynikających z
używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może
prowadzić do uzależnienia
działania edukacyjne adresowane do innych grup docelowych na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i
NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których
używanie może prowadzić do uzależnienia
kampanię społeczną adresowaną do dzieci, młodzieży zagrożeń wynikających z
używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może
prowadzić do uzależnienia
kampanię społeczną adresowaną do rodziców na temat zagrożeń wynikających z
używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może
prowadzić do uzależnienia

Liczba
działań

X

X

X

X

X

kampanię społeczną adresowaną do innych grup docelowych na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i
NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których
używanie może prowadzić do uzależnienia
upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin

Nie

X

X

ROZWÓJ KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (zad. 2.2 NPZ)

B1.

Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153):
Tak

a)

b)

Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania
środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, NSP oraz interwencji
profilaktycznej
Inne formy doskonalenia kompetencji osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą dotyczące wczesnego
rozpoznawania zagrożenia używania środków

Nie

X

Liczba
szkoleń

2

X

Liczba
odbiorców

36

odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych, NSP oraz interwencji profilaktycznej, jakie:
c)

d)

e)

f)

Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich, jak:
lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie tematyki uzależnień od środków
odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz
skutecznych interwencji i programów profilaktycznych
i leczniczych
Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich, jak:
specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie
tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji
i programów profilaktycznych i leczniczych
Szkolenie grup zawodowych, innych niż wymienione
w punktach: B1.c i B.1 d w zakresie tematyki uzależnień
od środków odurzających, substancji psychotropowych
i NSP oraz skutecznych interwencji i programów
profilaktycznych i leczniczych. Proszę podać
Inne grupy:
Szkolenia dotyczące strategii rozwiązywania problemów
wynikających z używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP, kierowane
w szczególności do przedstawicieli organizacji
pozarządowych i JST

X

X

X

X

C.

PROFILAKTYKA2 (zad. 2.3 NPZ)

C1.

Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu zrealizowano (z rozdz. 85153):
Tak

Nie

a)

Programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

b)

Programy profilaktyki uniwersalnej dla młodych osób dorosłych
(18-35 lat, np. studentów) zapobiegających używania narkotyków

X

c)

Programy profilaktyki uniwersalnej rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców lub
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

X

2

X

Profilaktyka selektywna – działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków
z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci
użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011),
Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]
Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego)
używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub
ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń
z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji
narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów
używania [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości
w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]

d)

Programy profilaktyki w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków
odurzających, substancji psychotropowych i NSP (np. dyskoteki)

e)

Programy wczesnej interwencji i programy profilaktyki selektywnej adresowane
do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób
używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych w sposób okazjonalny
Programy profilaktyki wskazującej adresowane do jednostek lub grup wysoce narażonych
na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy

f)

g)

X

X

X

Programy profilaktyki adresowane do rodziców, obejmujące pomoc prawną

X

C2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2020 r. (z rozdz. 85153):
Uwaga:
W przypadku braku danych proszę wstawić znak „-”
Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane

Wartość wskaźnika

a) liczba szkół, w których realizowane były programy profilaktyki uniwersalnej

1

b) liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były programy
profilaktyki uniwersalnej

0

c) liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej

119

d) liczba miejsc/lokalizacji realizacji programów profilaktycznych adresowanych do osób
zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP
(np. kluby, festiwale, miejsca pracy pedagogów ulicznych)

0

e) liczba osób objętych programami wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej

0

f) liczba osób objętych programami profilaktyki wskazującej

0

System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy
czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach
systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień
(profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań
problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.
Programy są badane pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości
programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb,
wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz
monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. O systemie rekomendacji.
https://programyrekomendowane.pl/strony/o-systemie-rekomendacji,116

C3. Czy w 2020 r. w Państwa gminie były realizowane następujące programy rekomendowane:
Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.programyrekomendowane.pl
Uwaga:
W przypadku braku danych proszę wstawić znak „”

Tak

Nie

Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było
realizowane
a) Archipelag Skarbów, program koordynowany
przez Fundację Homo Homini im. Karola de
Foucauld i Fundację Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej

X

b) Fantastyczne Możliwości, program
koordynowany przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii

X

c) Program Domowych Detektywów,
koordynowany przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii

X

d) Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Epsilon, koordynowany przez Stowarzyszenie
Epsilon

X

e) Program Wzmacniania Rodziny 10-14,
koordynowany przez Fundację Maraton

X

f) Przyjaciele Zippiego, program koordynowany
przez Centrum Pozytywnej Edukacji

X

g) Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
program koordynowany przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji

X

h) Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, program
koordynowany przez Stowarzyszenie Monar

X

Liczba
szkół i
placówek
systemu
oświaty

Liczba
odbiorców

Czy były
finansowane
przez gminę
(z rozdz.
85153 i
85154):

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

i) Spójrz inaczej dla klas 1-3, koordynowany
przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
”Spójrz inaczej”

X

1

65

X

j) Spójrz inaczej dla klas 4-6, koordynowany
przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
”Spójrz inaczej”

X

1

118

X

k) Program Trzy Koła, koordynowany przez
Fundację Wychowawców i Rodziców „Prom”

X

l) Program Profilaktyczny Debata,
koordynowany przez Krzysztofa Wojcieszka

X

m) Program Unplugged, koordynowany przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji

X

n) Fred goes net, program koordynowany przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

X

Nie
dotyczy

o) Program Przeciwdziałania Młodzieżowej
Patologii Społecznej, realizowany przez
Fundację Praesterno

X

Nie
dotyczy

p) Szkolna Interwencja Profilaktyczna,
koordynowany przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji

X

q) Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień,
program realizowany przez Towarzystwo Nowa
Kuźnia

X

r) Program wspomagania rozwoju
psychospołecznego dzieci nieśmiałych,
koordynowany przez Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej
z Profilaktyką Społeczną

X

s) Program wspomagania rozwoju
psychospołecznego dzieci nielubianych przez
rówieśników z powodu zachowań
antyspołecznych, koordynowany przez
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład
Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką
Społeczną

X

t) Program Nauki Zachowania, koordynowany
przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli SOPHIA

X

u) Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk,
koordynowany przez Stowarzyszenie Epsilon
Plus

X

v) ARS, czyli jak dbać o miłość?, koordynowany
przez Główny Inspektorat Sanitarny

X

w) Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej,
Centrum Edukacji Pozytywnej

X

x) Tutoring szkolny program pedagogiki
dialogu, Instytut Tutoringu Szkolnego

X

Nie
dotyczy

D. REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

(ZAD. 2.4. NPZ)
D1.

Czy w 2020 r. w gminnym programie finansowano lub dofinansowano działania w ramach redukcji
szkód (z rozdz. 85153):
Tak
a)

Liczba
programów
/placówek

Nie

Liczba
odbiorców

noclegownie, w których mogą przebywać osoby
uzależnione

X

od narkotyków
b) programy obejmujące wymianę igieł i strzykawek
(zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi –

X

HIV, HBV i HCV itd.)
c)

programy obejmujące testowanie w kierunku zakażeń
X

krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV)
d) schroniska i punkty dziennego pobytu dla osób

X

uzależnionych (świetlice, drop-in)
e)

programy redukcji szkód zdrowotnych i społecznych
wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od
środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP,

X

obejmujące działania inne niż wymienione w pkt a-d.,
proszę podać przykładowo jakie:
D2. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu rozwijano lub wspierano (z rozdz. 85153):
Uwaga: termin „wsparcie” obejmuje finansowanie oraz dofinansowanie działań, jak również pomoc
merytoryczną i rzeczową.
Tak

a) hostele dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu

Nie

Liczba

Liczba

hosteli/mieszkań

osób

X

b) mieszkania readaptacyjne dla osób w trakcie leczenia lub po
jego zakończeniu

X

D3. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu (z rozdz. 85153) rozwijano dostęp do leczenia
ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP poprzez:
Tak

a) rozwój i modernizację bazy materialnej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie
i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających ich w sposób szkodliwy

Nie

X

b) finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzenie) programów pomocy terapeutycznej

X

i rehabilitacyjnej w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnień
c) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów ambulatoryjnych dla osób

X

uzależnionych
d) inne działania, nie wymienione w punktach: a-c

X

D4. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań finansowanych z rozdz. 85153:
Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane

Liczba

a) liczba placówek ambulatoryjnych leczniczych wspieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego
b) liczba osób objętych ambulatoryjnymi programami leczenia (zdrowotnymi)

O

O

wspieranymi przez jednostki samorządu terytorialnego

* Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane
D5. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu finansowano/dofinansowano programy reintegracji
społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP
z rozdz. 85153:
Tak

Nie

liczba programów

a) programy reintegracji społecznej, obejmujące
m.in. grupy zapobiegania nawrotom, grupy
wsparcia, warsztaty umiejętności

X

psychospołecznych, doradztwo, interwencje
socjalne/pomoc w załatwianiu spraw prawnych
i bytowych, itp.

D6. Proszę podać informacje na temat szkoleń/ kursów zawodowych/staży pracy dla osób używających
narkotyków w ramach programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków
odurzających, substancji psychotropowych i NSP finansowano/dofinansowano z rozdz. 85153:
Tak

a)

Nie

szkolenia/kursy zawodowe/staże pracy dla
osób używających narkotyków szkodliwie

X

oraz osób uzależnionych
b) inne działania, nie wymienione w punkcie a
proszę podać przykładowo jakie:

X

liczba osób

D7. Proszę podać liczby odnoszące się do programów reintegracji społecznej i zawodowej
finansowano/dofinansowano z rozdz. 85153:
2019

2020

Liczba programów reintegracji społecznej, obejmujących m.in. grupy zapobiegania

a)

nawrotom, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności psychospołecznych, doradztwo,

0

0

interwencje socjalne/pomoc w załatwianiu spraw prawnych i bytowych, itp.
b)

Liczba osób objętych programami reintegracji społecznej, o których mowa
0

w punkcie a).

0

E. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych.
E1. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu wspierano (z rozdz. 85153 i 85154):
Tak

Nie

a) realizację badań ankietowych w populacji generalnej dotyczących problemu narkotyków

X

i NSP
Jeśli nie, proszę podać datę (rok) ostatniego badania finansowanego w ramach gminnego
programu przeciwdziałania uzależnieniom
b) realizację badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej przeprowadzanych co 4 lata

2018

zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków

X

i Narkomanii
Jeśli nie, proszę podać datę (rok) ostatniego badania.
c) realizację badań jakościowych dotyczących problemu narkotyków i NSP

X

d) inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1

X

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jakie?)
E2. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu wspierano (z rozdz. 85153):
Tak

Nie

a) wdrażanie i prowadzenie monitoringu (polegającego na zbieraniu i analizie
danych dotyczących epidemiologii i reakcji społecznej na problem narkotyków

X

i narkomanii)
b) szkolenia podnoszące kwalifikację osób zaangażowanych w prowadzenie
monitoringu
c)

X

inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(jakie?)

X

E3. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2020 r. (z rozdz. 85153):
Liczba
raportów
a) ogólna liczba raportów w formie pisemnej, które zostały opracowane lub
zlecone do opracowania przez samorząd gminny w 2020 r.
(dotyczące np. rozpowszechnienia używania narkotyków w gminie, reakcji
społecznej i/lub instytucjonalnej, monitoringu problemu narkomanii na ternie

0

gminy, raport z badania ESPAD itp.)
w tym:


liczba raportów z badań realizowanych w gminie

0

(m.in. raport z badań ESPAD)


liczba raportów przygotowanych w ramach monitoringu problemu
narkotyków i narkomanii

0

* Wpisanie „0” oznacza, iż działanie nie było realizowane

F. Zadania własne gminy, o których mowa w art. 10 ust.1 z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224)
F1. Czy w 2020 r. w ramach gminnego programu finansowano z rozdz. 85153 finansowano następujące
działania:
Tak
a)

Nie

udzielano rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy prawnej,

X

b) prowadzono działalność profilaktyczną w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

X

uczniów,
c)

dożywiano dzieci uczestniczące w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

X

wychowawczych i socjoterapeutycznych.

F.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2020 r.:
Wartość
wskaźnika
2019
a)

Wartość
wskaźnika
2020

liczba umów zwartych z organizacjami, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i osobami fizycznymi realizujących zadania z rozdz. 85153

0

0

G1. Czy w Państwa gminie były realizowane następujące działania dotyczącą następujących substancji
psychoaktywnych w 2020 roku: Nie było

Marihuana i
haszysz

Opiaty

Nowe
substancje
psychoaktywne

Amfetamina

Metamfetamina

Leki
stosowane w
celu

odurzenia
się

a)

programy profilaktyki
uniwersalnej

b) programy profilaktyki
selektywnej i
wskazującej
c)

leczenie i rehabilitacja
osób uzależnionych

G2. Czy w Państwa gminie nastąpiły zmiany w zakresie prowadzonych działań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w związku z pandemią COVID-19 w 2020?
1. tak
X 2. Nie

G3. Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu nastąpiły zmian w 2020 roku w gminie w porównaniu do roku
poprzedniego w efekcie pandemii COVID-19 w następujących zakresach:
Wstrzymani
e działań*
a)

Wysoki
spadek

Niewielk
i spadek

Brak
zmiany

realizacja
zadań z
dotyczących

X

informacji i
edukacji
b) realizacja
profilaktyki

X

uniwersalnej
c)

realizacja
profilaktyki
selektywnej i

X

wskazującej
d) realizacja
rehabilitacji i
post
rehabilitacji

X

osób
uzależnionych
e)

realizacja zdań
dotyczących
redukcji szkód

X

Niewiel
ki
wzrost

Wysok
i
wzrost

Nie
dotyczy
**

f)

monitorowanie
sytuacji

X

epidemiologicz
nej
g) inne działania:
proszę napisać

X

jakie
*Działania nie były realizowane z powodu pandemii; ** Działania nie były planowane do realizacji w ramach
gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie narkomanii w 2020 roku.

G4. Proszę opisać jakie główne problemy i wyzwania pojawiły się w 2020 roku w związku z pandemią
COVID-19 w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu uzależnieniom w zakresie
narkomanii w Państwa gminie: Gmina Lutowiska jest małą gmina wiejską, w której nie mamy
zdiagnozowanych rodzin, u których występuje problem narkomanii , w statystykach policyjnych również
nie figurują rodziny u których wystąpiło zjawisko narkomanii . Zespół Szkół w Lutowiskach prowadzi
programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży i to zostało zrealizowane.

G5. Proszę opisać jakie działania zostały podjęte w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia kontynuowania prowadzonych działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Państwa
gminie: Program profilaktyki uniwersalnej był prowadzony przez nauczycieli na lekcjach online.
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2

1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe,
nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww.
sytuację w gminie Lutowiska. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie bieszczadzkim. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 2167 osób.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy
społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki
społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Lutowiska.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Według stanu na 30 czerwca 2020r. liczba ludności gminy Lutowiska wyniosła 2167 osób, z czego 1115 stanowiły kobiety, a 1052 mężczyźni. Poniżej prezentujemy w
formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych,
liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej
(liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze
społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, liczby
wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie gminy Lutowiska.

3

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
Grupa wiekowa

mężczyzna

kobieta

0-3

32

36

4-6

18

26

7-18

85

100

19

15

10

731

600

wiek produkcyjny
60-64

74

65-74

106

123

75-79

20

23

80+

25

36

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
0-3
4-6
7-18
19
wiek produkcyjny
60-64
65-74
75-79
80+
(800)

(600)

(400)
kobieta

(200)

0

200

400

600

800

mężczyzna

4

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
Grupa wiekowa

mężczyzna

kobieta

10-19
wiek produkcyjny

77

82

656

543

60-64

85

65-74

148

136

75-79

61

64

80+

90

118

Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
10-19

Grupa wiekowa

wiek
produkcyjny
60-64
65-74
75-79
80+
(800)

(600)

(400)
kobieta

(200)

0

200

400

600

mężczyzna

5

Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2020 r.
(poziom powiatu)
Status

Ogółem

Bezrobotni ogółem

Mężczyźni

Kobiety

1 296

624

672

Bezrobotni z prawem do
zasiłku

190

85

105

Długotrwale bezrobotni

786

349

437

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Bezrobotni ogółem

Bezrobotni z prawem do zasiłku
Kobiety

Długotrwale bezrobotni

Mężczyźni

6

Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do
zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.
Powiat
Status

Kobiety

Województwo

Mężczyźni

Kobiety

Polska

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Osoby bezrobotne ogółem

672

624

46 036

41 290

560 303

484 007

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku

105

85

7 328

6 606

95 464

72 010

Osoby długotrwale bezrobotne

437

349

27 387

20 961

297 480

217 088

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Polska Osoby
długotrwale
bezrobotne

Polska Osoby
bezrobotne z
prawem do zasiłku

Polska Osoby
bezrobotne ogółem

Województwo
Osoby długotrwale
bezrobotne

Kobiety

Województwo
Osoby bezrobotne z
prawem do zasiłku

Województwo
Osoby bezrobotne
ogółem

Powiat Osoby
długotrwale
bezrobotne

Powiat Osoby
bezrobotne z
prawem do zasiłku

Powiat Osoby
bezrobotne ogółem

0

Mężczyźni
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Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.
Rok

Wskaźnik

2015

72%

2016

64%

2017

72%

2018

62%

2019

64%

2020

67%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Wskaźnik
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2020 r.
Jednostka terytorialna

Miara

Wartość liczbowa

Gmina

Liczba dzieci w żłobkach

0,00

Gmina

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

0,00

Gmina

Liczba żłobków

0,00

Powiat (średnia)

Liczba dzieci w żłobkach

Powiat (średnia)

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

2,00

Powiat (średnia)

Liczba żłobków

0,33

Województwo (średnia)

Liczba dzieci w żłobkach

Województwo (średnia)

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

7,32

Województwo (średnia)

Liczba żłobków

1,25

16,00

52,10

Infrastruktura opieki nad dziećmi
60
50
40
30
20
10
0

Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Liczba dzieci w żłobkach
Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna
Liczba żłobków
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2020 r.
Jednostka terytorialna

Miara

Wartość liczbowa

Gmina

Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

0,00

Powiat (średnia)

Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

0,00

Województwo (średnia)

Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

7,56

Infrastruktura opieki nad dziećmi
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31.XII)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza*
2021

Rok oceny 2020

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy

1

10

10

10

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne
z zasobów gminy

2

1

1

1

w tym z wiersza 1:
Liczba mieszkań socjalnych (lokali)

3

0

0

0

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne

4

1

1

1

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu
socjalnego

5

0

0

0

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów

6

1

1

1

Liczba hospicjów

7

0

0

0

Liczba ośrodków dla cudzoziemców

8

X

X

X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania
wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2019".
Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Pomoc i wsparcie w gminie Lutowiska z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 271 osób. W gminie Lutowiska najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, alkoholizm. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin
i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej
w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby
rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.
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Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczeniobiorców
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gmina

376

334

298

245

269

238

Powiat (średnia)

425

382

330

282

274

242

Województwo (średnia)

751

674

600

540

490

447

Liczba świadczeniobiorców
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2020 r.
Grupa

Ogółem

Kobiety

0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny

Mężczyźni

73

32

41

130

50

80

25

15

10

Wiek

0-17

Kobiety
Mężczyźni

Produkcyjny

Poprodukcyjny

0

20

40

60

80

100

120

140

Liczba osób pobierających świadczenia
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Wskaźnik deprywacji lokalnej
Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok
2016

16,04%

2017

14,35%

2018

11,74%

2019

12,80%

2020

11,56%

17,94%
14,95%
11,96%
8,97%
5,98%
2,99%
0,00%

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźnik deprywacji lokalnej
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2015

146

415

2016

125

344

2017

118

329

2018

107

273

2019

116

286

2020

109

271

Korzystający z pomocy społecznej
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.
Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom
Lutowiska

Powiat (średnia)

Wiek

2016

2017

2018

2019

2020

51

47

44

29

27

32

Produkcyjny

82

71

63

61

56

50

Poprodukcyjny

19

18

16

16

15

15

0-17

141

126

109

89

81

79

Produkcyjny

207

173

146

132

119

99

27

35

34

35

32

32

0-17

200

175

148

132

115

102

Produkcyjny

246

212

183

159

144

141

44

47

51

53

54

51

Poprodukcyjny
Województwo (średnia)

2015

0-17

Poprodukcyjny

Liczba kobiet korzystających z pomocy
90
75
60
45
30
15
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.
Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom
Lutowiska

Wiek

2018

2019

2020

35

35

43

41

Produkcyjny

98

92

81

75

80

9

8

11

11

10

0-17

122

96

88

89

74

Produkcyjny

193

168

150

131

121

13

16

17

16

15

0-17

187

159

142

125

110

Produkcyjny

224

206

185

168

172

16

19

19

20

20

Poprodukcyjny
Województwo (średnia)

2017
41

Poprodukcyjny
Powiat (średnia)

2016

0-17

Poprodukcyjny

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
120
100
80
60
40
20
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

3 491
585

14,35%

świadczenia
niepieniężne
świadczenia
pieniężne

85,65%
Liczba świadczeń
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Liczba osób
Rodzaj świadczenia

2016

świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

2017

2018

2019

2020

77

68

54

63

52

257

230

191

206

186

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

2016

2017

2018

2019

2020

0

Rok
świadczenia niepieniężne, Liczba osób
świadczenia pieniężne, Liczba osób

świadczenia niepieniężne, Linia trendu
świadczenia pieniężne, Linia trendu
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Liczba rodzin
Rodzaj świadczenia

2016

świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

2017

2018

2019

2020

52

47

38

45

39

105

93

91

97

90

świadczenia niepieniężne

Liczba rodzin
60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

2016

2017

2018

2019

2020

0

Rok
Liczba rodzin

Trend

świadczenia pieniężne

Liczba rodzin
120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

2016

2017

2018

2019

2020

0

Rok
Liczba rodzin

Trend
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2020 roku.
Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin

Ogółem

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe

37

37

1

wieloosobowe

73

55

39

Liczba rodzin pobierających świadczenia
105
90
75
60
45
30
15
0

jednoosobowe

wieloosobowe

Typy rodzin
świadczenia niepieniężne

świadczenia pieniężne
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2020 roku.
Liczba świadczeń
Ogółem

Typ rodziny

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

bez dzieci

516

390

126

jedno dziecko

832

65

767

1677

90

1587

troje dzieci

337

4

333

czworo i więcej dzieci

226

8

218

inne

488

28

460

dwoje dzieci

Liczba świadczeń
1 800
1 500
1 200
900
600
300
0

bez dzieci

jedno dziecko

dwoje dzieci

świadczenia niepieniężne

czworo i więcej dzieci
troje dzieci

inne

świadczenia pieniężne
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

BEZROBOCIE

61

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

56

UBÓSTWO

53

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

28

ALKOHOLIZM

11

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

8

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W
TYM: RODZINY NIEPEŁNE

7

BEZDOMNOŚĆ

2

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W
TYM: RODZINY WIELODZIETNE

1

PRZEMOC W RODZINIE

1

SYTUACJA KRYZYSOWA

1

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU KARNEGO

1

ZDARZENIE LOSOWE

1

Powody udzielenia pomocy i wsparcia
ALKOHOLIZM, 11
ZDARZENIE LOSOWE, 1
UBÓSTWO, 53

BEZDOMNOŚĆ, 2
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I...
BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH...

TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU...
SYTUACJA
KRYZYSOWA, 1
PRZEMOC W
RODZINIE, 1

BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH...

BEZROBOCIE, 61

NIEPEŁNOSPRAWN...
28

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA, 56
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.
Liczba świadczeń
Ogółem

Powód przyznania

świadczenia
niepieniężne

świadczenia
pieniężne

Bezrobocie

2 659

2 361

298

Ubóstwo

1 661

1 328

333

Długotrwała lub ciężka
choroba

1 509

1 145

364

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

727

688

39

Niepełnosprawność

416

223

193

Liczba świadczeń

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Ubóstwo

0

500

świadczenia niepieniężne

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

świadczenia pieniężne

24

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania

Typ rodziny

Typ rodziny

Typ rodziny

Typ
rodziny

1-osobowa

2-osobowa

3-osobowa

4 i więcej
osób

Ogółem

Bezrobocie

63

13

12

12

26

Długotrwała lub ciężka
choroba

58

22

19

4

13

Ubóstwo

55

25

8

9

13

Niepełnosprawność

29

16

9

2

2

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

14

4

5

5

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów

1 Bezrobocie Typ rodziny

2 Długotrwała lub ciężka
choroba Typ rodziny

3 Ubóstwo Typ rodziny

4 Niepełnosprawność Typ
rodziny

5 Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna Typ
rodziny

0
1-osobowa

10

2-osobowa

20

30

3-osobowa

40

50

60

70

4 i więcej osób
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Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.
Liczba
osób

Rok
2016

0

2017

0

2018

0

2019

1

2020

1

Liczba osób
2

1

0

-1
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Usługi opiekuńcze - ogółem, Liczba osób

Usługi opiekuńcze - ogółem, Linia trendu
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Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.
Liczba
osób

Rok
2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

Liczba osób
1

0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Linia trendu
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Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba
osób

Rok
2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

Liczba osób
1

0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Linia trendu

28

Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.
Liczba rodzin w latach
Rodzaj

2016

Poradnictwo specjalistyczne

2017
2

2018
1

2019
0

2020
0

0

Liczba rodzin
3

2

1

0

-1
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Poradnictwo specjalistyczne, Liczba rodzin
Poradnictwo specjalistyczne, Linia trendu
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Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym
przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.

Wskaźnik pracy socjalnej

2016

2017

2018

2019

2020

56,80%

39,83%

60,75%

42,24%

25,93%

125

118

107

116

108

71

47

65

49

28

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem

140

69,93%

120

59,94%

100

49,95%

80

39,96%

60

29,97%

40

19,98%

20

9,99%

0

2016

2017

2018

2019

2020

Wartość wskaźnika pracy socjalnej

Wskaźnik pracy socjalnej

Wskaźnik pracy socjalnej

0,00%

Rok
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem
Wartość wskaźnika pracy socjalnej
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Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.
Liczba rodzin
Udzielone świadczenia
Interwencja kryzysowa

2016

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

0

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

Liczba rodzin, Linia trendu

1

0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Interwencja kryzysowa, Liczba rodzin

Interwencja kryzysowa, Linia trendu
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Kontrakt socjalny.
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.
Rok

Praca socjalna

2018

2019

2020

Liczba
kontraktów/projektów

Liczba osób objętych
kontraktami/projektami
socjalnymi

KONTRAKT
SOCJALNY część A

0

0

KONTRAKT
SOCJALNY część B

0

0

KONTRAKT
SOCJALNY część A

0

0

KONTRAKT
SOCJALNY część B

0

0

KONTRAKT
SOCJALNY część A

0

0

KONTRAKT
SOCJALNY część B

0

0

Liczba
kontraktów/projektów
1

0

2018

2019

2020

Rok
KONTRAKT SOCJALNY część A

KONTRAKT SOCJALNY część B

Liczba osób objętych
kontraktami/projektami
socjalnymi
1

0

2018

2019

2020

Rok
KONTRAKT SOCJALNY część A

KONTRAKT SOCJALNY część B
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.
2017

2018

2019

2020

LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH

0

0

0

0

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI

0

0

0

0

Wskaźnik pracy socjalnej

1

0

2017

2018

2019

2020

Rok
LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH
LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Rok

Kwota świadczeń pieniężnych

2016

198 222,32 zł

2017

184 706,29 zł

2018

187 307,52 zł

2019

189 056,00 zł

2020

216 659,30 zł

Kwota świadczeń pieniężnych
239 999,94 zł
199 999,95 zł
159 999,96 zł
119 999,97 zł
79 999,98 zł
39 999,99 zł
0,00 zł
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
świadczenia piężne, Kwota świadczeń pieniężnych
świadczenia piężne, Linia trendu

34

Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych
Poziom
Gmina

Wiersz

Liczba świadczeń

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Kraj (średnia)

64

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

144

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

393

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

298

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

608

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

558

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

653

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

745

Liczba świadczeń
800
700
600
500
400
300
200
100
0

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

Wiersz
Gmina
Województwo (średnia)

Kraj (średnia)

Powiat (średnia)
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DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA
w całym okresie sprawozdawczym
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób

1

269

148

148

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób

2

269

148

148

W tym: osoby długotrwale korzystające

3

63

68

68

Wiek 0-17

4

56

50

50

Wiek produkcyjny *

5

150

80

80

Wiek poprodukcyjny **

6

63

18

18

Liczba rodzin

7

116

108

108

Liczba osób w rodzinach

8

286

270

270

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem

9

74

67

67

W tym: osoby długotrwale korzystające

10

34

34

34

Wiek 0-17

11

17

19

19

Wiek 18-59

12

46

38

38

Wiek 60 lat i więcej

13

11

10

10

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem

14

317

111

111

Liczba rodzin

15

123

110

110

Liczba osób w rodzinach

16

348

258

258

KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem

17

0

0

0

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem

18

0

0

0

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
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3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
Pomoc i wsparcie w gminie Lutowiska z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 186 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 52
osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 9 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, którzy objęli swoją opieką 5 rodzin. Poniżej
prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz
celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.
2016

2017

2018

2019

2020

Liczba asystentów rodziny w gminie

1

1

1

1

1

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

7

7

7

8

5

Liczba asystenów rodziny oraz liczba rodzin
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Liczba asystentów rodziny w gminie
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
wypełniana wyłącznie przez gminy i miasta na prawach powiatu
w całym okresie sprawozdawczym
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób

1

14

13

13

Kwota świadczeń w złotych

2

79 221

82 675

82 675

W tym: (wiersze 3-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób

3

14

12

12

Kwota świadczeń w złotych

4

79 221

80 658

80 658

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób

5

0

1

1

Kwota świadczeń w złotych

6

0

2 017

2 017

ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób

7

16

13

13

Kwota świadczeń w złotych

8

19 868

22 537

22 537

11

8

8

16 603

19 752

19 752

W tym: (wiersze 9-16)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób

9

Kwota świadczeń w złotych

10

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób

11

0

2

2

Kwota świadczeń w złotych

12

0

1 052

1 052

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób

13

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

14

0

0

0

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób

15

5

3

3

Kwota świadczeń w złotych

16

3 265

1 733

1 733

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób

17

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

18

0

0

0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób

19

173

158

158

Kwota świadczeń w złotych

20

82 892

110 447

110 447

W tym: (wiersze 21 - 22)
ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
Liczba osób

21

115

120

120

Kwota świadczeń w złotych

22

50 510

81 212

81 212

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

Liczba osób

23

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

24

0

0

0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób

25

63

52

52

Kwota świadczeń w złotych

26

54 367

29 930

29 930

W tym: (z wierszy 25 - 26)
DLA DZIECI
Liczba osób

27

63

52

52

Kwota świadczeń w złotych

28

54 367

29 930

29 930

W tym (z wierszy 25-26):
POSIŁEK
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"
Liczba osób

29

63

52

52

Kwota świadczeń w złotych

30

54 367

29 930

29 930

W tym (z wierszy 29-30):
DLA DZIECI
Liczba osób

31

63

52

52

Kwota świadczeń w złotych

32

54 367

29 930

29 930

SCHRONIENIE - OGÓŁEM
Liczba osób

33

1

0

0

Kwota świadczeń w złotych

34

900

0

0

UBRANIE
Liczba osób

35

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

36

0

0

0

SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba rodzin

37

1

0

0

Kwota świadczeń w złotych

38

4 313

0

0

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób

39

9

9

9

Kwota świadczeń w złotych

40

249 863

244 487

244 487

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny

41

8

5

5

Liczba rodzin wspierających

42

0

0

0

Liczba asystentów rodziny

43

1

1

1

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
złotych

44

17 077

12 824

12 824

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty
świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z
tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla
niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły
75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.
Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca.
Rok

Liczba rodzin

2018

132

2019

127

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
140

132

127

120
100
80
60
40
20
0

2018

2019

Rok
Liczba rodzin
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń.
Rok

Wydatki

2017

1 240 653,00 zł

2018

1 167 096,00 zł

2019

1 496 501,00 zł

2020

1 758 963,00 zł

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń
2 099 999,93 zł
1 799 999,94 zł
1 499 999,95 zł
1 199 999,96 zł
899 999,97 zł
599 999,98 zł
299 999,99 zł
0,00 zł

2017

2018

2019

2020

Rok
Wydatki
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Liczba rodzin
2016
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami

2017
90

2018
80

2019
77

2020
73

58

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami
105
90
75
60
45
30
15
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Średnia liczba rodzin w roku
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Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.
Rok

Kwota

2016

332 934,00 zł

2017

320 728,86 zł

2018

305 087,00 zł

2019

277 649,00 zł

2020

233 648,30 zł

Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
349 999,93 zł
299 999,94 zł
249 999,95 zł
199 999,96 zł
149 999,97 zł
99 999,98 zł
49 999,99 zł
0,00 zł
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które
ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Liczba świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2016

2017

2018

2019

2020

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem

694

719

691

553

571

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka

176

190

154

141

136

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

425

457

462

344

358

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat

10

0

0

0

0

Zasiłek pielęgnacyjny - 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

83

72

75

68

77

Świadczenie pielęgnacyjne

76

91

81

96

96

Specjalny zasiłek opiekuńczy

31

34

44

34

20

801

844

816

683

687

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy

Liczba świadczeń
900
750
600
450
300
150
0

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełn...
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnos...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u...
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...
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Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka,
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób
które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Kwota świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2016

2017

2018

2019

2020

106 182,00

110 007,00

109 116,00

119 359,00

123 245,00

Zasiłek pielęgnacyjny - dla
niepełnosprawnego dziecka

26 928,00

29 070,00

24 379,00

30 433,00

29 354,00

Zasiłek pielęgnacyjny osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia
o znacznym stopniu
niepełnosprawności

65 025,00

69 921,00

72 854,00

74 249,00

77 271,00

1 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłek pielęgnacyjny 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

12 699,00

11 016,00

11 883,00

14 677,00

16 620,00

Świadczenie pielęgnacyjne

98 800,00

127 628,00

119 637,00

151 143,00

174 263,00

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

16 120,00

17 680,00

23 012,00

20 740,00

11 637,00

221 102,00

255 315,00

251 765,00

291 242,00

309 145,00

Zasiłek pielęgnacyjny ogółem

Zasiłek pielęgnacyjny osobie, która ukończyła 75
lat

Świadczenia opiekuńcze
ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia
pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy

Kwota świadczeń
349 999,93
299 999,94
249 999,95
199 999,96
149 999,97
99 999,98
49 999,99
0,00

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepe...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł...
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełno...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ...
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasi...
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba osób
2016
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

2017
17

2018
18

2019
15

2020
17

15

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
21
18
15
12
9
6
3
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba rodzin
2016
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

2017
14

2018
13

2019
10

2020
13

11

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok

48

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł].
Kwota
2016
Ogólna kwota świadczeń z
funduszu alimentacyjnego

2017

79 500

2018

79 500

2019

65 750

2020

77 064

68 300

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego
90 000
75 000
60 000
45 000
30 000
15 000
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rok
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych

1

17

16

16

Kwota świadczeń w złotych

2

30 947

25 123

25 123

DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych

3

11

10

10

Kwota świadczeń w złotych

4

1 610

863

863

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W
gminie Lutowiska nie prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy.
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Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na
instytucję prowadząc w 2020 roku
Jednostka

INNY PODMIOT
PODMIOT
PODMIOT
PROWADZĄCY PROWADZĄCY PROWADZĄCY
- liczba
- GMINA - liczba
- POWIAT jednostek
jednostek
liczba jednostek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE

0

0

0

NOCLEGOWNIE

0

0

0

OGRZEWALNIE

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

0

0

0

OŚRODKI WSPARCIA

0

0

0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

0

0

0

RODZINNE DOMY POMOCY

0

0

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
1

0
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
NOCLEGOWNIE
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w
2020 roku.
Rodzaj placówki

liczba
miejsc

liczba osób
korzystających

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE

0

0

NOCLEGOWNIE

0

0

OGRZEWALNIE

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
OŚRODKI WSPARCIA

0
0

0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA

0

RODZINNE DOMY POMOCY

0

0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o
zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym
1

RODZINNE
DOMY
POMOCY

PLACÓWKI
SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA

OŚRODKI
WSPARCIA

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

OGRZEWALNIE

NOCLEGOWNIE

MIESZKANIA
CHRONIONE

DOMY
POMOCY
SPOŁECZNEJ

0
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Nasycenie usługami w DPS.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DPS i liczby oczekujących.
Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach
wyrażony w %
Grupa osób

2018

2019

2020

ogółem
osoby w podeszłym wieku
osoby przewlekle somatycznie
chore
osoby przewlekle psychicznie chore
osoby dorosłe niepełnosprawne
intelektualnie
dzieci i młodzież niepełnosprawna
intelektualnie
osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby uzależnione od alkoholu

Nasycenie usługami w DPS-ach

2018
dzieci i młodzież niepełnosprawna intele...
osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt...
osoby przewlekle psychicznie chore
osoby uzależnione od alkoholu

2019

2020
ogółem
osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby przewlekle somatycznie chore
osoby w podeszłym wieku
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w
2020 roku .
Powiat
Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

MIESZKA
- NIA
CHRO NIONE

NOCLE GOWNIE

OŚRODKI
INTER OGRZE WENCJI
WALNIE
KRYZY SOWEJ

OŚRODKI
WSPAR CIA

PLAC.
SPEC.
PORAD.

RODZINNE
DOMY
POMOCY

Powiat bieszczadzki

3

0

0

0

0

0

3

0

0

Powiat brzozowski

7

0

0

0

0

0

7

0

0

Powiat dębicki

7

0

0

0

0

0

7

0

0

Powiat jarosławski

13

0

0

0

0

0

13

0

0

Powiat jasielski

10

1

0

0

1

0

8

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

12

0

0

0

0

0

12

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

10

0

0

0

0

0

10

0

0

Powiat lubaczowski

7

1

0

0

0

0

6

0

0

Powiat m. Krosno

4

0

1

0

0

0

3

0

0

Powiat m. Przemyśl

6

0

2

0

0

0

4

0

0

Powiat m. Rzeszów

11

0

0

2

0

0

9

0

0

Powiat m. Tarnobrzeg

13

0

8

0

0

0

4

1

0

Powiat mielecki

18

0

6

1

1

0

10

0

0

Powiat niżański

7

0

0

0

0

0

7

0

0

Powiat przemyski

4

0

0

0

0

0

4

0

0

Powiat przeworski

10

0

0

0

0

0

10

0

0

Powiat ropczyckosędziszowski

7

0

0

0

0

0

7

0

0

Powiat rzeszowski

17

1

1

0

0

0

15

0

0

9

0

0

0

0

0

8

1

0

15

0

0

0

0

0

15

0

0

Powiat strzyżowski

3

0

0

0

0

0

3

0

0

Powiat tarnobrzeski

3

0

0

0

0

0

3

0

0

Powiat łańcucki

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Powiat kolbuszowski
Powiat krośnieński
(podkarpackie)
Powiat leski
Powiat leżajski

Powiat sanocki
Powiat stalowowolski

Powiat
Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

MIESZKA
- NIA
CHRO NIONE

NOCLE GOWNIE

OŚRODKI
INTER OGRZE WENCJI
WALNIE
KRYZY SOWEJ

OŚRODKI
WSPAR CIA

PLAC.
SPEC.
PORAD.

Powiat bieszczadzki

3

1

1

0

0

1

0

0

Powiat brzozowski

2

2

0

0

0

0

0

0

Powiat dębicki

3

2

0

0

0

1

0

0

Powiat jarosławski

5

4

1

0

0

0

0

0

Powiat jasielski

3

1

0

0

0

1

1

0

Powiat kolbuszowski

2

1

0

0

0

1

0

0

Powiat krośnieński
(podkarpackie)

5

2

0

0

0

1

2

0

Powiat leski

2

0

1

0

0

0

1

0

Powiat leżajski

5

2

0

0

0

1

2

0

Powiat lubaczowski

5

3

0

0

0

1

1

0

Powiat m. Krosno

4

2

0

0

0

1

0

1

Powiat m. Przemyśl

2

2

0

0

0

0

0

0

RODZINNE
DOMY
POMOCY
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Powiat
Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

MIESZKA
- NIA
CHRO NIONE

NOCLE GOWNIE

OŚRODKI
INTER OGRZE WENCJI
WALNIE
KRYZY SOWEJ

OŚRODKI
WSPAR CIA

PLAC.
SPEC.
PORAD.

Powiat m. Rzeszów

8

4

2

0

0

1

0

1

Powiat m. Tarnobrzeg

4

2

2

0

0

0

0

0

Powiat mielecki

3

1

1

0

0

0

1

0

Powiat niżański

1

0

0

0

0

1

0

0

Powiat przemyski

3

2

0

0

0

0

1

0

Powiat przeworski

3

1

1

0

0

0

0

1

Powiat ropczyckosędziszowski

4

2

0

0

0

1

1

0

Powiat rzeszowski

8

5

1

0

0

1

1

0

Powiat sanocki

4

2

1

0

0

0

1

0

Powiat stalowowolski

3

2

0

0

0

1

0

0

Powiat strzyżowski

3

2

0

0

0

1

0

0

Powiat tarnobrzeski

4

1

1

0

0

0

2

0

Powiat łańcucki

3

1

0

0

0

1

1

0

RODZINNE
DOMY
POMOCY

T.POWIATY
Liczba placówek
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

1

X

0

0

Liczba osób korzystających

2

X

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

3

X

0

0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

4

X

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

5

X

0

0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)

6

X

0

0

W TYM (wiersze 7-27):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

7

0

0

0

Liczba osób korzystających

8

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

9

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

10

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

11

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

12

0

0

0

DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

13

0

0

0

Liczba osób korzystających

14

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

15

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

16

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

17

0

0

0

KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

18

0

0

0

Liczba osób korzystających

19

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

20

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

21

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)

22

0

0

0

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH i SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Liczba miejsc w placówkach ogółem

23

X

0

0

Liczba osób korzystających

24

X

0

0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji

25

X

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

26

X

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

27

X

0

0

OGRZEWALNIE
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

Liczba miejsc w placówkach ogółem

28

0

0

0

Liczba osób korzystających

29

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

30

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

31

0

0

0

NOCLEGOWNIE
Liczba miejsc w placówkach ogółem

32

0

0

0

Liczba osób korzystających

33

0

0

0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji

34

0

0

0

Kadra placówek liczba osób zatrudnionych ogółem (wg
stanu na 31 grudnia danego roku)

35

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)

36

0

0

0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba miejsc w placówkach ogółem

1

0

0

0

Liczba osób korzystających

2

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

3

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

4

0

0

0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

5

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

6

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

7

0

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

8

0

0

0

Liczba osób korzystających

9

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

10

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

11

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

12

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

13

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

14

0

0

0

Liczba osób korzystających

15

0

0

0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba osób korzystających

16

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

17

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia

18

0

0

0
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

i utrzymania placówek (w złotych)
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Liczba miejsc w placówkach ogółem

19

0

0

0

Liczba osób korzystających

20

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

21

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

22

0

0

0

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

23

X

X

X

Liczba osób korzystających

24

X

X

X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

25

X

X

X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

26

X

X

X

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba miejsc w placówkach ogółem

27

X

X

X

Liczba osób korzystających

28

X

X

X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

29

X

X

X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

30

X

X

X

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba uczestników zajęć

0

31

0

0

0

0

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba uczestników zajęć

0

32

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba uczestników zajęć

33

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

34

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

35

0

0

0

0

0

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba uczestników zajęć

0

36

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Rodzaj instytucji

Spółdzielnie socjalne
dla których JST jest
założycielem lub
członkiem

Wyszczególnienie

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

Liczba spółdzielni socjalnych

1

0

0

0

Liczba osób korzystających /
uczestników

2

0

0

0

Kadra spółdzielni socjalnych
- liczba osób zatrudnionych
ogółem (wg stanu na 31
grudnia danego roku)

3

0

0

0

4

0

0

0

Liczba organizacji pozarządowych w obszarze
włączenia społecznego działających na terenie JST
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6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 8 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby. Spośród
zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego posiada 0 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej
szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych.
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.
Liczba osób
Zatrudnieni

2018

2019

2020

Ogółem we wszystkich rodzajach placówek

8

8

8

Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy

1

1

1

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby
zatrudnione
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2018
Liczba pracowników ogółem

2019

2020

Kadra kierownicza
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.
Rok

Wskaźnik

2016

0,00%

2017

0,00%

2018

0,00%

2019

0,00%

2020

0,00%

0,98%
0,91%
0,84%
0,77%
0,70%
0,63%
0,56%
0,49%
0,42%
0,35%
0,28%
0,21%
0,14%
0,07%
0,00%

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
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Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1
pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co
najmniej 3 pracowników socjalnych.
Rok

Czy spełniony
warunek ustawowy
dot. pracowników
socjalnych

Liczba
mieszkańców
wg GUS

Liczba rodzin
w gminie
korzystająca z
pracy
socjalnej

Liczba
pracowników
socjalnych

2016

Tak

2 082

71

3

2017

Tak

2 077

47

3

2018

Tak

2 086

65

3

2019

Tak

2 101

49

3

2020

Tak

2 059

28

3

62

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie: liczba wolontariuszy wyniosła 0 osób,
w ramach zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczce, prace interwencyjne i inne) pracowało 0 osób, staże odbywało 0 osób. Poniżej prezentujemy w formie graficznej
szczegółowe dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego w jednostce.

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej
W 2020 roku w jednostce pomocy społeczne nie funkcjonował Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej.

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
W gminie Lutowiska środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2020 roku
3 723 258 zł. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe : 855 - rodzina, 852 pomoc społeczna, 851- ochrona zdrowia.
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy)

1

3 393 417

3 797 961

3 843 098

W tym: w budżecie OPS/PCPR

2

3 328 098

3 728 210

3 768 145

851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

3

3 334

2 460

2 460

w tym: w budżecie OPS / PCPR

4

3 334

0

0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5

74 319

68 169

68 169

w tym: w budżecie OPS / PCPR

6

9 000

4 952

4 952

852 - POMOC SPOŁECZNA
85202 - Domy pomocy społecznej

7

249 863

244 487

244 487

w tym: w budżecie OPS / PCPR

8

249 863

244 487

244 487

85203 - Ośrodki Wsparcia

9

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

10

0

0

0

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

11

1 481

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

12

1 481

0

0

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej

13

7 130

7 440

7 440

w tym: w budżecie OPS / PCPR

14

7 130

7 440

7 440
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15

19 868

22 537

22 537

w tym: w budżecie OPS

16

19 868

22 537

22 537

85215 - Dodatki mieszkaniowe

17

30 947

25 123

25 123

w tym: w budżecie OPS

18

30 947

25 123

25 123

85216 - Zasiłki stałe

19

79 221

82 675

82 675

w tym: w budżecie OPS

20

79 221

82 675

82 675

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

21

X

X

X

w tym: w budżecie PCPR

22

X

X

X

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

23

459 252

471 485

499 000

w tym: w budżecie OPS

24

459 252

471 485

499 000

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

25

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

26

0

0

0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

27

0

2 635

14 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR

28

0

2 635

14 000

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

29

104 877

81 212

81 212

w tym: w budżecie OPS

30

104 877

81 212

81 212

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

31

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

32

0

0

0

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą)

33

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

34

0

0

0

85232 - Centra Integracji Społecznej

35

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

36

0

0

0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

37

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

38

0

0

0

85295 - Pozostała działalność

39

0

4 074

9 276

w tym: w budżecie OPS / PCPR

40

0

0

0

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

41

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

42

0

0

0

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności

43

0

0

0

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR

44

0

0

0

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

45

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

46

0

0

0

85395 - Pozostała działalność
w zakresie polityki społecznej

47

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

48

0

0

0

24 012

25 000

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

49

0
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2019

Prognoza
2021

Rok oceny 2020

w tym: w budżecie OPS / PCPR

50

0

24 012

25 000

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym

51

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

52

0

0

0

855 - RODZINA
85501 - Świadczenie wychowawcze

53

1 496 501

1 773 914

1 773 914

w tym: w budżecie OPS / PCPR

54

1 496 501

1 773 914

1 773 914

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

55

735 701

858 203

858 203

w tym: w budżecie OPS / PCPR

56

735 701

858 203

858 203

85504 - Wspieranie rodziny

57

106 326

98 933

99 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR

58

106 326

98 933

99 000

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

59

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

60

0

0

0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów
dziecięcych

61

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

62

0

0

0

85507 - Dzienni opiekunowie

63

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

64

0

0

0

85508 - Rodziny zastępcze

65

12 824

12 824

12 824

w tym: w budżecie OPS / PCPR

66

12 824

12 824

12 824

85510 - Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych

67

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

68

0

0

0

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

69

11 773

17 778

17 778

w tym: w budżecie OPS / PCPR

70

11 773

17 778

17 778

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby
sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

71

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

72

0

0

0

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

73

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

74

0

0

0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny gmina nie uczestniczyła w
projektach z EFS.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze
pomocy i wsparcia
W gminie Lutowiska nie zlecono organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego umów/zleceń.
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10. Wnioski końcowe
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Lutowiska za 2020 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za
pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz
planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić
władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych
wniosków i rekomendacji:
- podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i zdrowotnej osób starszych;
- planując realizację zadań z pomocy społecznej należałoby skupić się przede wszystkim na grupach osób z problemami ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej
choroby;
- likwidacja barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i starszych na terenie gminy Lutowiska.
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Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacji niektórych zadań
wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2014-2020 oraz prowadzonych działań wobec osób i rodzin uwikłanych w problem
przemocy w rodzinie - dane za 2020 rok (zadania gminy).
Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę wraz z danymi teleadresowymi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach
Lutowiska 14
38-713-Lutowiska
1. Dane statystyczne, dotyczące osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób
stosujących przemoc oraz najczęściej występujących form przemocy w rodzinie.
1.1. Czy na terenie gminy odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie?
Rok
TAK*
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

1.2. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2020 r.
Liczba rodzin, w których
występuje zjawisko
przemocy w rodzinie
7

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach
(należy podać liczbę rodzin)
1 raz w roku

od 2 do 5 razy w roku

6 razy w roku i więcej

5

2

0

1.3. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Ogółem
kobiety
mężczyźni
osoby
Ogółem
z tego:
Ogółem
z tego:
dotknięte
osoby
osoby
osoby
osoby
przemocą
starsze*
niepełno
starsze*
niepełno
-sprawne
-sprawne
w rodzinie
7
7
0
0
0
0
0
* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
**dzieci od 0 do 18 roku życia.

dzieci
Ogółem

0

z tego:
do 13
r.ż.

0

od 14
do 18
lat

niepełnosprawne**

0

0

1.4. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy w rodzinie.
Najczęściej zgłaszana forma przemocy
przemoc psychiczna/emocjonalna
przemoc fizyczna
przemoc ekonomiczna
przemoc seksualna
zaniedbywanie
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

TAK*
x
x

NIE*

1.5. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
Ogółem
7

Kobiety
0

Mężczyźni
7

Osoby niepełnoletnie*
0

*Osoba do 18 r. ż.

2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
2.1. Czy na terenie gminy w 2020 r. funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany przez
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta?
TAK*
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

2.2. Czy gmina posiadała w 2020 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania?
TAK*
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

2.3. Czy zespół interdyscyplinarny działał w 2020 r. na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, a podmiotami, o których mowa
w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
TAK*
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

2.4. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2020 r. wchodzili przedstawiciele określeni
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
Podmiot
jednostka organizacyjnych pomocy społecznej
gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
policja
oświata
ochrona zdrowia
organizacja pozarządowa
Żandarmeria Wojskowa
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

TAK*
x
x
x
x
x
x

NIE*

2.5. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2020 r. wchodziły inne osoby wymienione
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
Podmiot
kuratorzy sądowi
prokuratorzy
przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

TAK*
x

NIE*

2.6. Czy zespół interdyscyplinarny tworzył w 2020 r. grupy robocze?
Rok
TAK*
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
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W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, kto tworzył grupy robocze
lub o wyjaśnienie, dlaczego grupy robocze nie były tworzone.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2020 r.
3.1. Procedura „Niebieskie Karty”. Należy wpisać liczbę wypełnionych w 2020 r. formularzy
„Niebieska Karta-A”.*
Nazwa podmiotu
sporządzającego
formularz NK-A

Liczba formularzy
„Niebieska Karta–A”
wszczynających
procedurę
3
1

Liczba ponownych
formularzy
„Niebieska Karta–A”

Policja
0
Jednostka organizacyjna
0
pomocy społecznej
Gminna komisja
0
0
rozwiązywania
problemów alkoholowych
Oświata
0
0
Ochrona zdrowia
0
0
Łącznie:
4
0
* Tabelę należy wypełnić w całości oraz podsumować w poziomie i w pionie.

Razem (suma):
liczba formularzy „Niebieska
Karta-A” ogółem dla danej
służby
3
1
0

0
0
4

3.2. Liczba prowadzonych w 2020 r. przez zespół interdyscyplinarny spraw w ramach
procedury „Niebieskie Karty”.*
Liczba prowadzonych przez
Liczba osób doświadczających
Liczba osób stosujących przemoc
zespół interdyscyplinarny spraw
przemocy w rodzinie, których
w rodzinie lub podejrzewanych
w ramach procedury „Niebieskie
ww. postępowanie dotyczyło
o stosowanie przemocy, których
Karty” - ogółem
ww. postępowanie dotyczyło
7
7
7
*Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy całość postępowania prowadził zespół interdyscyplinarny i dla danej sprawy
nie utworzono grupy roboczej.

3.3. Liczba prowadzonych w 2020 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury
„Niebieskie Karty”.
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba osób
Liczba osób
prowadzonych
utworzonych
pracujących
doświadczających
stosujących przemoc
przez grupy
w 2020 r. grup
w 2020 r. grup
przemocy
w rodzinie lub
robocze spraw
roboczych*
roboczych**
w rodzinie,
podejrzewanych
w ramach
których ww.
o stosowanie
procedury
postępowanie
przemocy, których
„Niebieskie
dotyczyło
ww. postępowanie
Karty” - ogółem
dotyczyło
7
4
7
7
7
*Należy wpisać liczbę utworzonych w 2020 r. grup roboczych, a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy
robocze.
**Należy wpisać liczbę grup roboczych utworzonych w 2020 r. oraz utworzonych w latach poprzednich
i kontynuujących działania wobec konkretnych osób w 2020 r., a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy
robocze.
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3.4. Liczba wypełnionych w 2020 r. formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół
interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach
procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-C”
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny
4
lub grupę roboczą

3.5. Liczba wypełnionych w 2020 r. formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół
interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach
procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-D”
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny
4
lub grupę roboczą

3.6. Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Liczba zakończonych
w 2020 r. spraw
w ramach procedury
„Niebieskie Karty”
ogółem, z tego:
4

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”

4

0

3.7. Liczba dzieci odebranych w 2020 r. z rodziny przez pracownika socjalnego
wykonującego obowiązki służbowe - 0
*Na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

4. Działania interwencyjne i pomocowe prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2020 r. w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.
4.1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie – należy
wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań.
Liczba osób objętych działaniami

Podjęte działania
Praca socjalna
Uzgadnianie pomocy psychologicznej
Wsparcie finansowe

7

Przyznanie rodzinie asystenta
Współpraca pracownika socjalnego z asystentem – rozwiazywanie
problemów bieżących
Współpraca pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym i
nauczycielami

S-I.9452.1.2021.EK

Str. 4 z 10

4.2.

Działania

podejmowane

wobec

osób

stosujących

przemoc

w

rodzinie

lub podejrzewanych o stosowanie przemocy - należy wymienić maksymalnie 10
najważniejszych działań.
Liczba osób objętych działaniami

Podjęte działania

0

0

4.3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie - należy wymienić
maksymalnie 10 najważniejszych działań.
Liczba osób objętych działaniami

Podjęte działania

3

Pomoc psychologiczna
Pomoc pedagogiczna

4.4. Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie - należy
wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań.*
Liczba dzieci objętych działaniami
x

Podjęte działania

*Dziecko - osoba od 0 do 18 r. ż.

4.5.

Kierowanie

osób

przez

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

(OPS)

lub

zespół

interdyscyplinarny/grupy robocze (ZI/GR) w 2020 r. do specjalistycznych ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW), ośrodków interwencji kryzysowej (OIK).
4.5.1. Liczba osób skierowanych w 2020 r. przez OPS lub ZI/GR do poszczególnych
Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW).
SOW

Liczba osób skierowanych ogółem, w tym:

SOW Gorzyce
SOW Korytniki
SOW Lesko
SOW Nowa Sarzyna

0
0
0
0

Liczba
kobiet
0
0
0
0

Liczba
mężczyzn
0
0
0
0

Liczba
dzieci
0
0
0
0

4.5.2. Liczba osób skierowanych w 2020 r. przez OPS lub ZI/GR do Ośrodków Interwencji
Kryzysowej (OIK).
Nazwa i lokalizacja OIK

Liczba osób skierowanych ogółem,
w tym:

liczba
kobiet

liczba
mężczyzn

6

3

0

liczba
dzieci

Ośrodek interwencji
kryzysowej działający
przy PCPR Ustrzyki

3

dolne

5.

Kierowanie oraz motywowanie osób podejrzewanych o stosowanie przemocy
w rodzinie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
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stosujących przemoc w rodzinie (PKE) oraz w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PPT).
Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS

5.1.

w 2020 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie (PKE).
Liczba osób skierowanych
ogółem, w tym:
0

liczba kobiet

liczba mężczyzn

o

0

Nazwa realizatora PKE,
gdzie skierowano osoby
0

Liczba osób motywowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS

5.2.

w 2020 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Liczba osób objętych działaniami
0

Podjęte działania
0

Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS

5.3.

w 2020 r. do udziału w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie (PPT).
Liczba osób skierowanych
ogółem, w tym:
0

Badanie

5.4.

skuteczności

liczba kobiet

liczba mężczyzn

0

0

programów

Nazwa realizatora PPT,
gdzie skierowano osoby
0

psychologiczno-terapeutycznych

dla

osób

stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonych przez powiaty, w kontekście osób
z terenu gminy uczestniczących w 2020 r. tych programach.
Liczba osób objętych działaniami
0

Podjęte działania
0

6. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie, dokonane w 2020 r. przez OPS, zespół interdyscyplinarny,
grupy robocze (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Instytucja, do której
przekazano zawiadomienie
Policja
Prokuratura

Liczba zawiadomień
dokonanych przez OPS
1
4

Liczba zawiadomień dokonanych przez
zespół interdyscyplinarny, grupy robocze
0
0

7. Dostępność poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i in.) dla osób
uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy w 2020 r.*
Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy

Rodzaj
poradnictwa
Brak
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Poradnictwo
prawne
Poradnictwo
psychologiczne
Inny rodzaj
poradnictwa (jaki?)
*Należy postawić znak X w wybranym polu.

x
x

8. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
8.1. Czy gmina posiadała w 2020 r. opracowany, aktualny gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie?
Rok
TAK*
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

8.1.1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej - należy podać pełny tytuł programu, datę i nr
uchwały, którą program został przyjęty.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy
w Rodzinie w Gminie Lutowiska na lata 2019-2022 uchwalony Uchwałą Nr VI/32/2019
Rady Gminy Lutowiska z dnia 7 maja 2019r.
8.1.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej – należy podać przyczyny takiego stanu
oraz planowany termin opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8.2. Czy gmina zrealizowała wszystkie zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przewidziane na 2020 r.?
Rok
TAK*
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

8.2.1. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie przyczyn.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Czy na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek wsparcia udzielający pomocy

9.1.

osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie?
9.2.
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Rok
TAK*
2020
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*
x

9.2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy podać:
9.2.1. Pełną nazwę i adres ośrodka wsparcia:
…………………………………………………………………………………………………...
9.2.2. Liczbę miejsc stacjonarnych w ośrodku wsparcia:…………………………...................
9.2.3. Dostępne formy udzielanego poradnictwa / pomocy:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
9.3. Liczba osób skierowanych w 2020 r. przez OPS lub zespół interdyscyplinarny/grupy
robocze do Ośrodków Wsparcia (OW).
Nazwa i lokalizacja OW
0

Liczba osób skierowanych ogółem,
w tym:
0

liczba
kobiet
00

liczba
mężczyzn
0

liczba
dzieci
0

9.4. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, w jaki sposób zabezpieczane są
potencjalne potrzeby klientów w ww. zakresie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Czy na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo oraz działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie?
Rok
TAK*
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.

NIE*

10.1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy krótko (w kilku punktach) opisać, jakie
działania były realizowane.
1. Rodziny z dziećmi są objęte pomocą asystenta rodziny, gdzie na bieżąco świadczona jest
pedagogizacja rodziców.
2. Pedagog z Zespołu Szkół w Lutowiskach pracuje z rodzicami nad wzmocnieniem
kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.
3. Zespół Szkół w Lutowiskach organizuje w ramach Programu cykliczne szkolenia dla
rodziców.
10.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji
zadania.
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Opracowanie w 2020 r. lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym ustalenie
odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
11.1. Czy na terenie gminy opracowano w 2020 r. lokalną diagnozę zjawiska przemocy
w rodzinie, w tym czy ustalono odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie?
Rok

TAK*

Liczba diagnoz**

NIE*

Pozostaje aktualna diagnoza
z lat poprzednich*
x

2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę opracowanych diagnoz.

11.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji
zadania.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Badanie w 2020 r. skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą.
12.1. Czy gmina przeprowadziła w 2020 r. lokalną analizę, dotyczącą czynników
sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie?
Rok

TAK*

Liczba przeprowadzonych
analiz**

NIE*

Pozostaje aktualna analiza
z lat poprzednich*
x

2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę przeprowadzonych analiz.

12.2. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie lokalnych
czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie, w układzie tabelarycznym - maksymalnie 5 najistotniejszych
czynników w każdej z kategorii.
Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Gmina Lutowiska jest małą gminą wiejską o
niewielkiej liczbie ludności , gdzie stała współpraca z
Sołtysami i Radami Sołeckimi uławia identyfikacje
rodzin wymagających wsparcia w tym zakresie

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną pomoc
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Na terenie Gminy i Powiatu brak jest ośrodków
organizujących profesjonalna pomoc dla sprawców
przemocy domowej

13. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2020 r. działania systemowe zapobiegające
krzywdzeniu dzieci?
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Rok
TAK*
NIE*
Jakie działania były realizowane?**
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.

14. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2020 r. kampanie informacyjne mające na celu
podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie?
Rok
TAK*
NIE*
Jakie kampanie były realizowane?**
2020
x
,,Nie bądź obojętny- reaguj na przemoc domową’’.
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.

15. Czy gmina upowszechnia informacje dotyczące możliwości i form uzyskania pomocy:
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej i in. osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie?
Rok
2020

TAK*
x

NIE*

Jakie działania były realizowane?**
Poradnictwo świadczone przez pracowników
socjalnych

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.

16. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane zajęcia edukacyjne kierowane
do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień
psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie?
Rok

TAK*

NIE*

Rodzaj opracowanych i realizowanych
zajęć**

Podmiot realizujący
działania**

2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.

17. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane programy terapeutyczne
i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie?
Rok

TAK*

NIE*

Rodzaj opracowanych i realizowanych
programów**

Podmiot realizujący
działania**

2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.

18. Czy na terenie gminy zostały stworzone warunki umożliwiające osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych?
Rok
TAK*
NIE*
Rodzaj, formy podjętych działań**
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.
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19. Czy na terenie gminy został wdrożony system wsparcia dla osób pracujących
bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi
przemoc, w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia?
Rok
TAK*
NIE*
Rodzaj udzielonego wsparcia**
2020
x
*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.
** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej.
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