
Załącznik N r.* .d o  Protokołu Nr
Sesji Rady G m iny Lichnowy
z dnia 2 6 .0 4 .2 0 ł2 r.

Uchw ała  N r  XXII/170/2012 

R ady  G m in y  L ichnow y  

z dn ia  26 kw ie tn ia  2012r.

w  spraw ie  oceny zasobów pom ocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142. poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art.l 6 a ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rada 
Gminy Lichnowy uchwala co następuje;

§1

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Lichnowy, stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 

Zbigniew  R ybicki



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie oceny zasobów' pomocy społecznej

Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2009r. Nr 175,poz. 1362 z późn.zm.), który wszedł w życie z dniem 3 maja 201 lr. na mocy 
ustawy z dnia 18 marca 201 lr. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U nr 81, poz. 
440), gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ustęp 4 art. 16 a 
stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 
kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi 
województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy 
społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 
następny.



R E K O M E N D A C J E  D O  O C E N Y  Z A S O B Ó W  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J

Nowelizacja z 201 Ir. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 

2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm) wprowadziła obowiązek przygotowania 

corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy 

społecznej, która jest przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz 

sejmikom województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawa 

planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi po 

raz pierwszy od 2012 r., dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu 

terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. Bilans ten, był podstawa planowania 

budżetu, gdy zadania pomocy społecznej były w większości zadaniami zleconymi i 

służył głównie wojewodom do właściwego zabezpieczenia środków finansowych. 

Obecnie wprowadzane narzędzie ma być wykorzystywane do analizy stanu 

skuteczności pomocy społecznej i przez ten pryzmat do wyznaczania priorytetów 

działań w gminach, powiatach i województwach.

„Art. 16 a ustawy o pom ocy społecznej

1. G m ina, pow iat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów

pom ocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Zasoby, o których mowa w ust 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 

organizacje pozarządowe i nakłady finansow e na zadania pom ocy społecznej bez 

względu na podm iot je  finansu jący  i rea lizu jący.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejm uje osoby i rodziny korzystające z pom ocy  

społecznej, rodzaje ich problem ów  oraz icłt rozkład ilościowy.

4. Organ wykonawczy jednostk i sam orządu terytorialnego przedstawia, co roku do 

dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gm iny, radzie pow iatu, a do dnia 30 czerwca 

sejm ikow i województwa właściwej jednostce samorządu terytorialnego ocenę, o 

której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekom endacjam i je s t podstawą do planow ania  

budżetu na rok następny.

Do prowadzenia prac analitycznych Instytut Rozwoju Służb Społecznych w

Warszawie w porozumieniu z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej,

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotował narzędzie umożliwiające ocenę



zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie. Narzędzie składa się z następujących

grup danych statystycznych;

1) Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie;

2) Dane o korzystających z pomocy społecznej w gminie;

3) Wybrane usługi pomocy społecznej

4) Instytucje pomocy społecznej

5) Dane o zasobach pomocy społecznej w gminie;

6) Kadra ośrodka pomocy społecznej;

7) Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej;

8) Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej

9) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

10) Wskaźniki oceny.

W bieżącym roku obligatoryjne jest wypełnienie danymi formularza narzędzia oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2011 oraz prognoz na lata kolejne. Pola, które pozostały 

niewypełnione zarówno w' formularzu, jak i wr wskaźnikach nie były obowiązkowe do 

uzupełnienia. Przygotowane narzędzie do oceny zasobów  ̂ pomocy społecznej wymagało 

zebrania danych, którymi ośrodek dysponuje tylko w- części. Nie dysponuje danymi np.; o 

sytuacji demograficznej w gminie, podmiotach gospodarczych, zasobie lokalowym gminy, 

rodzaju i liczbie placówek oświaty, kultury i zdrowia. Informacje uzyskaliśmy ze zbiorów 

własnych UG Lichnowy przedstawionych przez pracowników odpowiedzialnych za realizacje 

poszczególnych zadań oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Lichnowy. 

Ponadto niektóre tablice składające się na ocenę zasobów zostały zasilone automatycznie 

danymi dostępnymi w zasobach administracyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w Statystycznej Aplikacji Centralnej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie 

Edukacji Narodowej, Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie lat 2009 i 2010.

Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno- demograficzną gminy oraz 

niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób 

i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 

umożliwianie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując wdasne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne znaczenie maja tu 

także kwestie związane z polityką rynku pracy, ochrona zdrowia oraz polityką mieszkaniowa 

i oświatową.

Wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów i 

środków na realizacje nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz



dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom 

społecznym. Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje także permanentne 

nakładanie się na siebie różnych problemów społecznych w rodzinach potrzebujących 

wsparcia. Szczególna uwagę należy zwrócić już po raz kolejny na kwestie związane z 

bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą.

Rok 2012 jest dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach kontynuacja 

realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikając z ustaw oraz podejmowaniem 

nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów7 społecznych, które są niezbędne 

żeby pomoc społeczna była skuteczna i efektywna.

Działania będą realizowane w7 szczególności poprzez;

1. podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich aktywności i 

współuczestniczenia w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych,

2. wspomaganie funkcjonowania rodzin wieloproblemowych, z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez rozwój specjalistycznego systemu wsparcia 

rodzin,

3. podejmowanie działań w partnerstwie lokalnym i tworzenie zintegrowanego systemy 

współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów  ̂ prywatnych i samorządu oraz 

włączenie w system wzajemnych relacji osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.

Przy planowaniu budżetu na rok następny należy wziąć pod uwagę wszystkie zebrane

dane, a także następujące kwestie;

1) weryfikacje kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy 

społecznej co może skutkować wzrostem liczby osób uprawnionych do świadczeń z 

pomocy społecznej,

2) weryfikacje kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń rodzinnych, 

nowe kryteria obowiązywałyby na okres zasiłkowy 2012/2013, tj od listopada 2012r., 

co może skutkować wzrostem liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i 

dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne

3) szczególna uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i 

polepszenie warunków7 życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków umożliwiających im aktywme 

uczestnictwo w życiu społecznym.


