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Wprowadzenie 
 

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem dyrektora ośrodka 
pomocy społecznej jest coroczne składanie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności 
oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W roku ubiegłym 
zrealizowano wiele ze zgłaszanych potrzeb,  w maju 2014 r. Miasto oddało do uŜytku Dom 
Seniora Rusinowa, nowoczesną placówkę dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorych. Utworzono równieŜ pierwszy Dzienny Dom Pomocy w dzielnicy 
Podzamcze jako filię  Domu Seniora – Rusinowa. Jest to uzupełnienie oferty dla osób 
starszych. W placówce, w godzinach popołudniowych, działa równieŜ Klub Seniora.   
W przejętej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w trwały zarząd nieruchomości przy 
ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, utworzono Centrum Wsparcia Socjalnego zapewniające 
pomoc  w zakresie   przemocy, bezdomności i sytuacji kryzysowych, a takŜe miejsca 
noclegowe dla kobiet, rodzin z dziećmi.  

Główną dziedziną działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc 
społeczna, ale Ośrodek zajmuje się równieŜ profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
ochroną ofiar przemocy. Realizuje równieŜ zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych 
(nowe zadanie od 2014 r.) pomocy materialnej dla wałbrzyskich uczniów oraz 
potwierdzaniem prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób, którzy nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo waŜnym zadaniem jest wspieranie rodzin, które mają 
problemy opiekuńczo wychowawcze z dziećmi. Od 2013 r. Ośrodek realizuje zadania jako 
powiatowe centrum pomocy rodzinie z zakresu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o pomocy społecznej . 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując ustawę  o pomocy 
społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje 
działania zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie 
do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających 
z pomocy są uwzględniane na miarę celów i moŜliwości Ośrodka.  

W 2015 roku wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu wyniosły ogółem 82.137.324 zł, w tym: 

 

1. Zadania zlecone Gminie finansowane z bud Ŝetu państwa:                    31.686.494 zł 

85 195  

 

Pozostała działalność – refundacja kosztów wydania przez gminy 
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni 

32.111 zł 

85 212  

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego        

31.233.977 zł 
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85 213  
 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

292.627 zł 

85 215             Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatków energetycznych 80.167 zł  

85 219             

 

Ośrodki Pomocy Społecznej – wynagrodzenie opiekunów 
prawnych 

34.840 zł  

85 295  

 

Pozostała działalność – dodatki po 100 i po 200 zł. do świadczeń 
pielęgnacyjnych 

12.772 zł 

 

2. Zadania zlecone Powiatowi finansowane z bud Ŝetu państwa:                       50.404 zł 

85 156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – składki 
 opłacane za dzieci przebywające w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych 

50.404 zł 

                        

3. Zadania własne powiatowe na podstawie porozumie ń                        11.593 zł  

85 220 
  
 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej – środki na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków 
pochodzących z obcych powiatów                                                                           

11.593 zł 

    

4. Zadania własne gminy dofinansowane z bud Ŝetu państwa   18.930.124 zł 

85 206 Asystent Rodziny 
  

302.508 zł 

85 213 
 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne 

529.600 zł 

85 214 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe 6.266.000 zł 

85 216 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – zasiłki stałe 6.407.981 zł 

85 219 Ośrodki pomocy społecznej 1.692.461 zł  

85 295 Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie doŜywiania 2.316.000 zł 

85 415 Pomoc materialna dla uczniów 1.415.574 zł  

 

5. Zadania własne powiatu dofinansowane z bud Ŝetu państwa 96.091 zł  

85 204       Rodziny zastępcze – wynagrodzenie koordynatorów rodziny 96.091 zł 

 

6. Zadania finansowane z bud Ŝetu gminy  21.974.376 zł  

85153 Zwalczanie narkomanii 24 381 zł  
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 578 973 zł 
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85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 135 120 zł  
85202 Domy pomocy społecznej 5 959 645 zł 
85203 Ośrodki wsparcia 665 438 zł 
85204 Rodziny zastępcze 543 030 zł 
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 56 228 zł 
85206 Asystent Rodziny 232 347 zł 
85212 Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne  11 718 zł 
85213 Składki zdrowotne 2 165 zł 
85214 Zasiłki celowe i opłaty za pogrzeby 1 304 653 zł 
85215 Dodatki mieszkaniowe 4 883 906 zł 

85216 Zasiłki stałe 44 895 zł 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 808 714 zł 
85228 Usługi opiekuńcze 1 251 904 zł 

85295 
Wkład własny w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
doŜywiania” 1 035 295 zł 

85295 Prace społecznie uŜyteczne 82.071 zł 
85415 Stypendia i zasiłki szkolne  353 893 zł 
 

7. Zadania finansowane z bud Ŝetu powiatu  8.317.630 zł 

85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 961 880 zł 
85 204 Rodziny Zastępcze i wynagrodzenie koordynatorów rodziny 

5 639 693 zł 
85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej 664 303 zł 
85 220 
  

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania                  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla 
wychowanków pochodzących z obcych powiatów                                                        

51 754 zł 

                                                      

8. Projekty współfinansowane z Europejskiego Fundus zu Społecznego  1.070.612 zł 

85 218 Projekt „Od bierności do aktywności 872 074 zł 

85 214 Wkład własny do projektu „Od bierności do aktywności” 148 823 zł 

85 295 Projekt „Powrót do Aktywności” 49 715 zł 

 
 
ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

 
Udział środków własnych gminy w stosunku do środków z budŜetu państwa w okresie 

ostatnich pięciu lat na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiono w tabeli i na 
wykresie. 
 

Wydatki na świadczenia 
 z pomocy społecznej 2012 r. 2013 r. 2014 r.  2015 r. 

Środki własne gminy 8 421 278 
 

8 316 629 
 

8 805 784 
 

9 829 450 
 

Środki z budŜetu państwa  
(dofinansowanie zadań 

własnych) 
14 238 478 18 642 265 17 014 052 15 519 581 

Razem 22 659 756 26 958 894 25 819 836 25 349 031 
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Wszystkie świadczenia finansowe są zadaniami własnymi gminy, jednak część zadań 

jest nadal dofinansowywana z budŜetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe w całości,  
a  pomoc na doŜywianie w części. 

 

 
 

 
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe w 2015 r. znacznie zmniejszyła się kwota dotacji z 

budŜetu państwa, natomiast wzrosły środki własne gminy przeznaczone na świadczenia z 
pomocy społecznej. Od dnia 1 października wzrosły kryteria dochodowe oraz wysokość 
zasiłku stałego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł 
(542 przed zmianą tj. wzrost o 92 zł), oraz 514 zł dla osoby w rodzinie (456 zł przed zmianą tj 
wzrost o 58 zł). Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pienięŜnej na 
samodzielne usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej wzrosła do 1 722 zł. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł 
(529 zł przed zmianą tj. wzrost o 75 zł) 

 
Zasiłki stałe  zostały wypłacone 1 538 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym – 1 118 osób. Zasiłki 
przyznawane były w ustawowej wysokości wynikającej z róŜnicy pomiędzy kryterium 
dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku liczba osób pobierających zasiłki 
stałe wzrosła o 79, a średnia wysokość zasiłku wynosiła około 349 zł miesięcznie. 

 
Składki zdrowotne  opłacano za 1 416 osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę 584 678 zł (o 28 osób więcej 
w stosunku do 2014 roku). 

 
Zasiłki okresowe  przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w podstawowej gwarantowanej wysokości 50% 
róŜnicy między kryterium dochodowym, a dochodem przyznano 3 422 osobom na kwotę 
6 277 178 zł. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do poprzedniego roku jest 
mniejsza o 1 050 679 zł, a ich liczba zmniejszyła się o 349 osób. Średnia wysokość zasiłku 
wyniosła około 153 zł i zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o  9 zł. Na spadek 
liczby osób korzystających z zasiłków okresowych wpływ miało konsekwentne 
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przestrzegania zasady odmowy bądź wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej 
osobom marnującym otrzymywane świadczenia, odmawiającym współpracy z pracownikiem 
socjalnym, nie realizującym kontrakt socjalny oraz spadek (kolejny rok) o 655 liczby osób 
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane są głównie 
z powodu bezrobocia, następnie z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. 
PoniŜszy wykres obrazuje najwaŜniejsze powody przyznania zasiłku okresowego na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat.    
 

 
 
Zasiłki celowe  przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. 
dofinansowanie do kosztów ogrzewania mieszkania i zakupu leków przy długotrwałej 
chorobie lub niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach 
udzielano pomocy na inne niezbędne potrzeby, w szczególności: 

• osobom starszym, samotnym lub posiadającym rodzinę, która nie moŜe pomóc, 
• niepełnosprawnym ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 
• rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, 
• rodzinom niepełnym z małoletnimi dziećmi (do 3 roku Ŝycia), 
• rodzinom wielodzietnym (3 i więcej dzieci w wieku szkolnym).  

 
 Zasiłki celowe przyznano w 2015 r. na kwotę 1 236 831zł  na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych, w tym m.in.:  

• 2 026 rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania na kwotę 633 000 zł, 
w 2014 roku przyznano dofinansowania do kosztów ogrzewania mieszkania 1 701 
osobom,   

• 780 rodzinom dofinansowano koszty zakupu leków na kwotę 142 678 zł, w 2014 roku 
przyznano dofinansowanie do kosztów zakupu leków dla 715 rodzin, 

• 569 rodzinom udzielono pomocy na inne niezbędne potrzeby np. zakup łóŜek dla 
dzieci, pościeli itp. Na kwotę 236 893 zł, w 2014 roku udzielono  pomocy w formie 
zasiłków celowych 268 rodzinom.  

Jednocześnie  udzielono pomocy na kwotę 148 823 zł uczestnikom Projektu „Od 
bierności na aktywności”, zasiłki te stanowią wkład własny gminy do projektu. 
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Specjalne zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach w sytuacjach występowania: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 
starości. Specjalne zasiłki przyznano w sytuacji, gdy dochód niewiele przekracza kryterium 
dochodowe lub stałe wydatki np. na leki powodują faktyczny spadek dochodu i nie pozwalają  
na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zakup opału, leków.  Pomoc przyznano 523 
osobom na kwotę 183 525 zł,  
 
Pogrzeby  - sprawiono 68 osobom (tym 13 osobom bezdomnym) na łączną kwotę  
161 568 zł,  
 
 

Struktura pomocy dla mieszka ńców Wałbrzycha w latach 2011 – 2015 w zakresie pods tawowych 
świadcze ń  

 
 
 
 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe poza usługami opiekuńczymi, liczba osób 
korzystających z pozostałych świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się. Na spadek 
liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej m.in. wpływ miało 
konsekwentne przestrzegania zasady odmowy bądź wstrzymania wypłaty świadczeń 
z pomocy społecznej osobom marnującym otrzymywane świadczenia, osobom 
odmawiającym współpracy z pracownikiem socjalnym, osobom nie realizującym kontrakt 
socjalny ( podobnie jak w przypadku przyznawania zasiłków okresowych). 

Wzrosła wysokość środków wypłacanych na zasiłki stałe, zasiłki celowe oraz usługi 
opiekuńcze, nieznacznie wzrosły teŜ środki przeznaczone na posiłki. Wzrost wydatków w 
głównej mierze wynika z podwyŜszenia wysokości zasiłku stałego oraz podwyŜszenia w 
październiku 2015 r. kryterium dochodowego w pomocy spolecznej. Zmiany prezentuje  
powyŜszy wykres. 
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Program wieloletni "Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania".  
 

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanowiony został 
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020. Program polega na dofinansowywaniu gmin 
udzielających pomocy mieszkańcom na doŜywianie. Do pomocy kwalifikują się osoby, 
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom udziela się 
wsparcia, w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w 

ustawy, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym. 
W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub  dziecko wyraŜa chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów 
nie moŜe przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci doŜywianych w szkołach i przedszkolach 
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

W ślad za przyjętym przez Radę Ministrów Programem, Rada Miejska Wałbrzycha 
przyjęła uchwałę w sprawie podwyŜszenia kwot kryterium dochodowego oraz ustanowienia 
programu  osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 
2014 – 2020. 

  W roku 2015 objęto programem ogółem 8 695 osób i wydatkowano kwotę  
3 249 400 zł.  Jak kształtowały się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła 
finansowania oraz formę pomocy przedstawiono w poniŜszej tabeli.  
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Posiłki 
Wydatki na do Ŝywianie w 2015 r. Zasiłki Decyzja Bez decyzji Razem 

 
Środki własne 430 035  568 879 36 895 1 053 809 

 
BudŜet państwa 

 
1 226 081 1 024 405 65 514 

 
2 316 000 

 
Razem 1 656 116 1 593 284 102 409 3 351 809 

 
 

Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budŜetu państwa w ciągu 
ostatnich 5 lat przedstawia poniŜszy wykres. W roku 2015 ponownie gmina uzyskała zgodę  
Wojewody na zmniejszenie obowiązkowego 40% udziału środków gminnych, tym razem do 
około 30% (w poprzednich latach Wojewoda zmniejszył udział własny gminy do 20%). 

 
 

  
 
 

Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pienięŜnych na zakup 
posiłku lub Ŝywności, tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego 
kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Do końca września 
2015 roku pomoc w zakresie doŜywiania przyznawana była osobom, których dochód nie 
przekraczał kwoty 684 zł na osobę w rodzinie lub  813 zł na osobę samotnie gospodarującą 
natomiast od 1 października, wraz z wzrostem kryterium dochodowego w pomocy 
społecznej, pomoc w zakresie doŜywiania była przyznawana osobom, których dochód na 
osobę samotnie gospodarująca nie przekraczał 951 zł na natomiast na osobę w rodzinie 771 
zł. W 2015 roku zmniejszyła się kwota środków przeznaczonych na realizację Programu, 
w tym w głównej mierze ze zmniejszeniem dofinansowania z budŜetu państwa. Na zbliŜonym 
poziomie pozostaje udział środków wydatkowanych na posiłki. 
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Posiłki  opłacano dla 2 722 osób, na łączną kwotę 1 669 179 zł, w tym dla  704 dzieci do 
7 roku Ŝycia i 1 050 uczniów. Zgodnie z wymienionym Programem na wniosek dyrektorów 
szkół i przedszkoli, Ŝywione mogły być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy, bez 
wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie moŜe 
przekroczyć 20 % ogólnej liczby Ŝywionych dzieci. W  roku 2015 objęto taką pomocą 208 
uczniów na łączną kwotę 101 895 zł.   

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 17 szkołach podstawowych, 
8 szkołach gimnazjalnych, 25 przedszkolach, 5 Ŝłobkach i w 13 innych placówkach 
szkolnych. Osoby dorosłe Ŝywione są w 7 placówkach na terenie miasta w dzielnicach: 
Podgórze, Śródmieście, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin,  Nowe Miasto i Piaskowa Góra.  

 

 
 

Zasiłki na zakup Ŝywno ści  lub posiłku z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” otrzymało 3 298 rodzin. W związku z otrzymaniem mniejszych środków 
finansowych i duŜą liczbą osób kwalifikujących się do doŜywiania, wysokość zasiłku 
początkowo ograniczono do 30 zł na osobę natomiast od października 2015 roku wysokość 
zasiłku podniesiono do 60 zł na osobę w rodzinie. Pomoc przyznawana jest jedynie osobom 
współpracującym z pracownikiem socjalnym natomiast, jeśli członek rodziny nie 
współpracował np. nie wywiązywał się kontraktu socjalnego lub marnotrawił przyznane 
środki, pomoc na tę osobę nie była przyznawana.  
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Świadczenia w formie niepieni ęŜnej.  
 

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych 
środków 438 osób, głównie naduŜywające alkoholu lub marnotrawienie przyznanej pomocy, 
nie otrzymywało pomocy w gotówce, lecz  realizowało ją w jednym z 6 sklepów spoŜywczych 
na terenie miasta. W ten sposób zrealizowano świadczenia  na łączną kwotę 574 512 zł 
(w 2014 roku – 473 093 zł), W stosunku do 2014 roku pozostała taka sama liczba sklepów 
spoŜywczych, z którymi podpisano umowy na świadczenie powyŜszych usług.       
 
Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej  

 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2015 skorzystało  
w Wałbrzychu 4 486 rodzin (9 565 osób w tych rodzinach). Jest to znaczny spadek 
w stosunku do roku 2014, w którym z form pomocy społecznej korzystało 5 141 osób (9 565 
osób w tych rodzinach). Strukturę powodów korzystania rodzin z pomocy społecznej 
przedstawia poniŜszy wykres. 

 

 
 

Jak wynika z przedstawionego wykresu najczęściej występującym powodem trudnej 
sytuacji Ŝyciowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nadal bezrobocie, 
chociaŜ w 2015 roku w stosunku do lat ubiegłych nastąpił tu znaczny spadek, kolejnymi 
niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. Istotne miejsce w strukturze powodów 
udzielanej pomocy, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmowały w 2015 r. problemy 
opiekuńczo-wychowawcze, w tym głównie w rodzinach niepełnych oraz potrzeba ochrony 
macierzyństwa.   

Liczbę osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w porównaniu 
do liczby osób korzystających ze względu na niepełnosprawność prezentuje poniŜszy  
wykres.  
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Liczbę osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w podziale na osoby z  
zasiłkiem i bez zasiłku obrazuje wykres. 

 

 
 

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i podpisaniu 
Porozumienia w zakresie dostępu do programu SEPI, pracownicy Ośrodka oraz Działu 
Dodatków Mieszkaniowych, Działu Świadczeń Rodzinnych mają dostęp do danych osób 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pozwala to na uniknięcie występowania do PUP 
o udostępnienie danych osobowych, a takŜe domagania się od klientów Ośrodka 
zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy.  

W 2015 roku wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy realizowany był Program 
Aktywizacja i Integracja, w którym uczestniczyło 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne w tzw. III filarze. Uczestnicy projektu brali udział 
w zajęciach integracyjnych prowadzonych w Centrum Aktywności Lokalnej oraz uczestniczyli 
w pracach społecznie uŜytecznych. Uczestnicy na zakończenie projektu otrzymali certyfikaty. 
Projekt był współfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.   
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych  
dzielnicach Wałbrzycha w 2015 r.  

Dzielnica  Liczba 
mieszka ńców  

Liczba rodzin 
korzystaj ących 

z pomocy 

Liczba osób 
korzystaj ących 

z pomocy  
Procentowy udział 

Nowe Miasto 9 145 668 1 516 16,57% 

Podgórze 8 429 572 1 311 15,55% 

Stary Zdrój 8 350 656 1 269 15,53% 

Sobięcin 5 870 356 807 15,20% 

Śródmie ście 14 500 712 1 622 11,19% 

 Poniatów 1 988 81 197 9,90% 

Szczawienko 4 204 166 370 8,80% 

Biały Kamie ń 13 899 508 1 119 8,05% 

Rusinowa 2 522 80 194 7,70% 

Piaskowa Góra 18 545 395 774 4,17% 

Podzamcze 20 481 178 335 1,64% 

Razem 107 933 4 372 9 514 8,81% 

 
Z powyŜszego porównania liczby korzystających z pomocy społecznej w stosunku 

do liczby mieszkańców wynika znaczne zróŜnicowanie niedostatku w poszczególnych 
dzielnicach miasta. W niektórych rejonach Wałbrzycha obszary ubóstwa są znacznie 
większe niŜ w pozostałych, widać róŜnice pomiędzy starymi dzielnicami i nowymi. Udział 
korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców jest bardzo zróŜnicowany od 
ponad 16,57 % na Nowym Mieście do 1,64 % na Podzamczu i 4,17 % na Piaskowej Górze. 
Pozostałe osoby ok. 100 – 200 to osoby bezdomne lub zameldowane na pobyt czasowy. 

Zmiany dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku 
do liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta ilustruje poniŜszy wykres 
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Jak wynika z powyŜszego wykresu wzrost liczby rodzin w stosunku do roku ubiegłego 
nastąpił wyłącznie w dzielnicy Podzamcze, natomiast w pozostałych dzielnicach nastąpił 
spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców.  

 
W 2015 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli 20 916 wniosków o udzielenie pomocy 

i przeprowadzili 19 800 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano 41 123 decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, co przedstawiono na wykresie  

 

 
       

 

W 2015 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu skierowano 71 
odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społeczne (w 2014 
skierowano 122 odwołania), z czego  30 decyzji zostało przez SKO utrzymanych w mocy, 28 
decyzji zostały uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez MOPS, 
natomiast 9 spraw zostało umorzonycyh bądź oddalonych przez SKO,  4 sprawy są w trakcie 
rozpatrywania przez Kolegium  

Usługi opieku ńcze  

 
Usługi opiekuńcze realizowane były przez wyłonionego w drodze przetargu 

Organizatora Usług Opiekuńczych „Senior” w Wałbrzychu. Cena usług wynosiła w 2015 r. 
zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy 10 zł za godzinę. W wyniku ogłoszonego 
przetargu usługi ponownie realizuje OUO „Senior” przy stawce za 1 godz. pracy 12 zł w dni 
robocze oraz 13 zł w dni wolne od pracy. Ogółem pomocą usługową w trakcie roku objęto 
361 osób na kwotę 1 251 904 zł.  

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
świadczone były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemoŜliwości  
zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
Ŝyciowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia 
kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w wymiarze od 2 do 8 godzin 
dziennie w zaleŜności od zdolności do samoobsługi.  Osoby korzystające z tych świadczeń w 
zaleŜności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według 
zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.  
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Domy pomocy społecznej  

 
Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których 
zapewniana przez rodzinę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opieka jest 
niewystarczająca. Jak wykazuje poniŜsza tabela systematycznie rośnie liczba osób 
przebywających w domach pomocy społecznej.  W 2015 roku w domach pomocy społecznej  
umieszczono 52 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, 
3 osoby z upośledzeniem umysłowym, 9 osób bezdomnych, a 14 osób umieszczono na 
podstawie postanowienia sądu. Szczegółowe dane dotyczące pobytu mieszkańców 
Wałbrzycha w domach pomocy społecznej zawiera poniŜsza tabela. 

 

 
 
Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17, 

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą władz 
prowincjonalnych w Poznaniu. Dom działa na podstawie umowy zawartej z gminą Wałbrzych 
na okres od 1 czerwca 2012 roku do 30 maja 2017 roku, przeznaczony jest dla 48 osób (5 
męŜczyzn i 43 kobiet) w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie 
chorych. W 2015 roku umieszczono w Domu 18 mieszkańców Wałbrzycha.  

 
Od 2014 roku funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Rusinowa. 

Przeznaczony dla 49 mieszkańców, osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle 
somatycznie chorych. W ciągu roku umieszczono łączne w Domu Seniora Rusinowa 
21 mieszkańców Wałbrzycha. Liczba domów pomocy społecznej, w których przebywają 
mieszkańcy Wałbrzycha zmniejszyła z 52 do 49, z czego w 12 domach przebywają osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, w 8 domach z upośledzeniem umysłowym, w 4 domach 
przebywają osoby niepełnoletnie. Przyjęta została zasada, Ŝe osoby przewlekle somatycznie 
chore oraz osoby w podeszłym wieku są umieszczane w domach pomocy społecznej na 
terenie Wałbrzycha. Jak wynika z poniŜszych tabel w 2015 roku poza terenem Wałbrzycha 
nie umieszczono takie osoby. 
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Miejsca pobytu mieszkańców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 2015 r. 
 

Domy Pomocy Społecznej
Umieszczeni 

w 2015 r.
Zgony lub 

rezygnacja
Łącznie      
w roku

Stan                 
na 31.12.2015 r.

DPS Dom Seniora 21 19 69 50

DPS na ul. Zachodniej 18 11 47 36

Dla osób somatycznie 

chorych, starszych
0 16 63 47

Dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi
10 1 50 49

Dla osób z uposledzeniem 

umysłowym
3 0 27 27

Dla dzieci i młodziezy 

niepełnosprawnej 
0 0 13 13

Razem 52 47 269 222

Inne domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej w Wałbrzychu

 
 

Na koniec 2015 roku na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekiwało 
14 osób, w tym 2 osób z zaburzeniami psychicznymi z postanowienia sądu. Ośrodek ze 
względu na niewystarczające środki finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać 
pomoc usługową w miejscu zamieszkania. Łączny koszt pobytu w domach pomocy 
społecznej wyniósł 5 959 645 zł i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 426 620 zł.  

PoniŜszy wykres obrazuje systematyczny wzrost kosztów pobytu mieszkańców 
Wałbrzycha w domach pomocy społecznej w latach 2011- 2015. 

 

 
 

Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede 
wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a takŜe stale 
zwiększającą się liczbą osób, które są umieszczane w domach pomocy społecznej. Wynika 
to równieŜ z faktu, Ŝe kierowane są osoby ubogie, z niskim dochodem, a średni miesięczny 
koszt dopłaty do kaŜdej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w 2015 r. wyniósł 
2 237 zł i wzrósł w stosunku do 2014 roku o 190 zł ( w 2014 roku koszt średni miesięczny 
dopłaty wynosił 2 087 zł miesięcznie), czyli większość kosztów ponosi gmina, a nie 
mieszkaniec domu pomocy społecznej.  
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Wydatki na domy pomocy społecznej na tle pozostałych wydatków na świadczenia 
z pomocy społecznej przedstawia poniŜszy wykres. Jak z niego wynika systematycznie 
rosną wydatki na DPS w stosunku do pozostałych wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej.  

 

 
 
 

Zespół ds. Bezdomnych   

Działania skierowane do osób bezdomnych w gminie koordynuje Zespół Pracy 
Socjalnej ds. Bezdomnych. Zadaniem zespołu jest minimalizowanie bezpośredniego 
zagroŜenia egzystencji osób bezdomnych oraz przezwycięŜenia skutków zjawiska 
w dalszym działaniu. WaŜnym elementem wsparcia osób bezdomnych jest praca socjalna, 
polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy 
swojej sytuacji Ŝyciowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Ponadto, 
prowadzone są działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie osób bezdomnych 
przed utratą wobec bardzo trudnej sytuacji socjalno - bytowej Ŝycia i zdrowia.  

  W strukturze MOPS w Wałbrzychu funkcjonuje Integracyjny Dom dla Bezdomnych 
(IDdB) przy ul. Pocztowej 22, filie IDdB tj. Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy ul. Moniuszki 
106; Dom dla Bezdomnych Kobiet; Dom dla Rodzin Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a, 
mieszkania przejściowe oraz mieszkanie typu rotacyjnego. Zespół nadzoruje 
funkcjonowanie powyŜszych placówek ponadto, ścisłe współpracuje w skali całego roku 
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi schroniska dla bezdomnych na terenie 
miasta tj. Domem dla Osób Bezdomnych i NajuboŜszych MONAR – MARKOT, Fundacją 
Tarkowskich Herbu Klamry.  

 Integracyjny Dom dla Bezdomnych   przy ul. Pocztowej 22 przeznaczony  jest dla 
60 męŜczyzn. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca 
noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie 
decyzji administracyjnej. W 2015 r. z pobytu w schronisku skorzystały 204 osoby. Placówka 
pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać 
osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy 
psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha w 2013 roku, przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a 
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w Wałbrzychu. Obiekt został dostosowany do wymogów przeciwpoŜarowych i obecnie 
stanowi Centrum Wsparcia Socjalnego, gdzie funkcjonują:  

• parter - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem 
umysłowym zadanie finansowane z budŜetu państwa, 

• I piętro - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – finansowany                   
z budŜetu państwa o zasięgu obejmującym dawne województwo wałbrzyskie), 

• II piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych – Dom dla rodzin z dziećmi,  

• III piętro - Ośrodek Interwencji Kryzysowej,  

• IV piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych – Dom dla kobiet.  

W filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, zapewniającego schronienie dla rodzin 
bezdomnych  w 2015 roku przebywało 57 osób ( w tym 20 osób dorosłych; 37 dzieci). 
Natomiast w domu dla kobiet przebywało 49 osób. 

 Mieszkania przej ściowe  jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek, które samowolnie 
zajmowały mieszkania, nie mogąc się w następstwie ubiegać o lokal socjalny. Pobyt w 
mieszkaniu przejściowym podobnie jak w IDdB następuje na podstawie decyzji 
administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego. MOPS w Wałbrzychu dysponuje 
czterema mieszkaniami przejściowymi w których przebywało łącznie   

  Ogrzewalnia dla bezdomnych,  funkcjonująca jako placówka interwencyjna 
wyłącznie w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z 
róŜnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek 
nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji 
zagroŜenia Ŝycia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym.  W sezonie zimowym 
2014/2015 z pomocy skorzystało około 25 osób.  

 Mieszkanie przej ściowe typu rotacyjnego,  funkcjonujące dla bezdomnych 
męŜczyzn jako element pracy przygotowujący osoby bezdomne do samodzielności 
Ŝyciowej. Przeznaczone jest dla czterech męŜczyzn. Mieszkanie jest efektem 
zakończonego 31.03.2014 r.  projektu konkursowego SAMODZIELNI !!!  

 Pracownicy socjalni zespołu pracy socjalnej ds. bezdomnych podejmowali 
systematycznie działania w zakresie dotarcia do, jak największej liczby osób 
przebywających w miejscach niemieszkalnych.  W tym, celu wspólnie ze StraŜą Miejską w 
Wałbrzychu przeprowadzali cykliczne patrole miejsc pobytu osób bezdomnych. Oferując 
pomoc w formie schronienia, udzielając kompleksowej informacji o miejscach udzielania 
pomocy.  Działania MOPS w Wałbrzychu ukierunkowane są równieŜ na kompleksową 
współpracę wszystkich słuŜb i instytucji zajmujących się pośrednio/bezpośrednio 
problemem bezdomności. Prowadzona jest ścisłą współpraca z Komendą Miejską Policji w 
Wałbrzychu, StraŜą Miejską w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra 
A. Sokołowskiego, Ośrodkami SłuŜby Zdrowia, Kuratorami Sądowymi, NGO. 

Projekt systemowy pn. „Od bierno ści do aktywno ści ”   
 

Realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w okresie od 
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stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.  Uczestnikiem projektu mogła być osoba, która spełniała 
następujące kryteria: 

a) korzystała z pomocy społecznej, 
b) była osobą w  wieku aktywności zawodowej (15-64), 
c) była zagroŜona wykluczeniem społecznym, 
d) mieszkała na terenie miasta Wałbrzycha, 
e) spełniała kryteria przynaleŜności do jednej z następujących grup: 

• osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
• osoby niepełnosprawne, 
• wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, 
• osoby bezdomne 

f) była gotowa rzetelnie uczestniczyć w projekcie i współdziałać w rozwiązywaniu swojej 
trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

Głównym celem projektu było przywrócenie uczestnikom i ich rodzinom zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania 
i podjęcia pracy. 

Projekt był realizowany w formie kontraktów socjalnych, indywidualnych programów 
usamodzielnienia, umów na realizację Programu Aktywności Lokalnej zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w „Programie Aktywności Lokalnej dla Miasta Wałbrzycha na lata 2014 – 2015”, 
który został przyjęty uchwałą nr LVIII/585/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 
2014 r. oraz w formie działań środowiskowych. W latach 2014 - 2015 w ramach projektu 
zrealizowano: 

• 155 kontraktów z osobami i rodzinami z problemami w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych (objętych wsparciem asystenta rodzinnego), 

• 80 kontraktów socjalnych z osobami niepełnosprawnymi,  
• 10 kontraktów z osobami bezdomnymi, 
• 10 indywidualnych programów usamodzielnienia (wychowankowie opuszczający 

pieczę zastępczą), 
• 10 umów na realizację Programu Aktywności Lokalnej. 

 
KaŜdy uczestnik projektu był objęty kontraktem socjalnym lub indywidualnym 

programem usamodzielnienia zrealizował co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji, 
a kaŜdy uczestnik realizujący umowę PAL ukończył co najmniej jeden instrument aktywnej 
integracji, spośród czterech zaproponowanych mu, zgodnie z indywidualną ścieŜką 
reintegracji. 

W ramach projektu zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji: 
1) z zakresu aktywizacji zawodowej: 

• staŜ zawodowy, 
• warsztaty z doradcą zawodowym, 

2) z zakresu aktywizacji edukacyjnej: 

• uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym lub policealnym, 

• kursy umoŜliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, doskonalące umiejętności zawodowe  
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3) z zakresu aktywizacji zdrowotnej: 

• terapia psychologiczna, 
4) z zakresu aktywizacji społecznej: 

• wsparcie asystenta rodziny, 
• indywidualne konsultacje z terapeutą uzaleŜnień, 
• poradnictwo pedagogiczne, 
• poradnictwo prawne, 
• warsztaty „Trening umiejętności społecznych”, 
• warsztaty „Akademia rodzica”, 
• warsztaty terapeutyczne „Poznaj siebie”, 
• warsztaty pedagogiczne „Moje dziecko”, 

 

Działania środowiskowe w 2015 roku.   
 
Od wielu lat realizowane są na terenie miasta Wałbrzycha działania środowiskowe, 

które na stałe wpisały się w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Uczestniczą w nich zarówno klienci Ośrodka, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi, koledzy. 
Wspólnie upiększano miejsca zamieszkania poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów 
i drzewek, malowanie bram wejściowych, przygotowywano i przeprowadzono festyny, 
spotkania obywatelskie i edukacyjne, uczestniczono w rajdach turystyczno – integracyjnych, 
olimpiadach sportowo-rodzinnych w przedsięwzięciach kulturalnych i cyklicznych 
spotkaniach.   

 
W ramach organizowania społeczności lokalnych w 2015 roku zorganizowano: 
• w lutym roku bal karnawałowy dla dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny oraz 

dzieci ze świetlicy środowiskowej na podgórzu we współpracy z Fundacją Merkury, 
• w maju beneficjenci Projektu systemowego z Zespołu Pracy socjalnej Nr 1 

uczestniczyli w wycieczce do miasteczka Western City połączonej ze wspólnym 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek,  

• w maju mieszkańcy Rusinowa uczestniczyli w rajdzie turystycznym zorganizowanym 
przez MOPS, 

• w czerwcu wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 23 zorganizowany został 
festyn rodzinny, 

• w sierpniu roku w dzielnicy Podgórze dzięki współpracy ze stomatologiem 
przeprowadzono badania stomatologiczne dzieci objętych wsparciem asystenta 
rodziny, 

• we wrześniu zorganizowano festyn szkolno-rodzinny promujący budowę siłowni 
zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach budŜetu 
partycypacyjnego, 

• równieŜ we wrześniu na terenie Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 zorganizowano 
sportowe poŜegnanie lata w formie integracyjnego festynu sportowego, 

• pracownicy socjalni uczestniczyli w rewitalizacji  ogródka jordanowskiego na 
Piaskowej Górze. Środki na rewitalizację projektu pochodzą z budŜetu 
partycypacyjnego, 
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Świadczenia rodzinne oraz pomoc osobom uprawnionym d o alimentów . 
W okresie 2010 - 2015 zanotowano sukcesywne zmniejszanie się liczby rodzin 

pobierających świadczenia rodzinne, natomiast kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych 
systematycznie wzrasta. Jedną z przyczyn wzrostu wydatków na świadczenia rodzinne był 
wzrost od 1 listopada 2015 roku kryterium dochodowego oraz kwot wypłacanych świadczeń.  

Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz kwoty wypłaconych 
świadczeń rodzinnych przedstawiają poniŜsze wykresy. Natomiast tabela zawiera 
szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin pobierających poszczególne zasiłki, świadczenia 
i dodatki z tytułu świadczeń rodzinnych.  

   

   Liczba rodzin pobieraj ących świadczenia rodzinne (stan na 31.12.)  

      Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zasiłek rodzinny  3 613 2 734 2 489 2 516 2 561 2308 
Dodatek z tytułu:            

urodzenia dziecka 473 414 291 368 273 247 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

213 175 138 110 78 65 

samotnego wychowywania dziecka 612 559 557 554 521 471 
wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

911 857 808 878 874 753 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

368 364 368 445 448 400 

pokrycia wydatków związanych 
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła  

84 69 62 68 74 40 

pokrycia wydatków związanych 
z zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się szkoła  

9 8 10 8 13 5 

Świadczenie piel ęgnacyjne  280 422 586 328 336 374 

Zasiłek piel ęgnacyjny  3 514 3 612 3 645 3 547 3 707 3672 
Specjalny zasiłek opieku ńczy  0 0 0 14 5 31 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka  

1 018 876 763 707 640 614 

Ogółem liczba rodzin pobieraj ących 
świadczenia 

6 263 6 097 6 010 5 765 5 774 5490 

Kwota wypłacanych świadczeń w zł 20 201 931 20 011 133 20 274 602 20 504 935 21 099 771 
 
21 672 523 
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Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.  

 
Na przestrzeni lat 2010 – 2013 liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

alimentacyjnych utrzymywała się na niezmiennym poziomie, w 2014 roku nastąpił wzrost 
liczby rodzin, natomiast w 2015 r. zmalała liczba rodzin uprawniona do świadczenia 
alimentacyjnego, poniewaŜ od 2008 roku nie był podwyŜszany próg dochodowy 
uprawniający do świadczeń. Jednocześnie systematycznie wzrastająca do 2013 roku kwota 
wypłacanych świadczeń, spowodowana jest przyznawaniem lub podwyŜszaniem juŜ 
przyznanych alimentów przez sądy rodzinne do maksymalnej kwoty 500zł wypłacanego 
świadczenia alimentacyjnego przez fundusz. Zatrzymała się ostatecznie w 2014 roku na 
zbliŜonym poziomie w stosunku do 2013 roku. Natomiast w  2015 roku kwota wypłacanych 
świadczeń alimentacyjnych bezpośrednio wynika z mniejszej liczby uprawnionych rodzin. 
Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych oraz kwoty wypłacanych 
świadczeń alimentacyjnych przedstawiają poniŜsze wykresy i tabela. 

    
 
Świadczenie alimentacyjne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba rodzin 1 412 1 451 1 438 1 448  1 497 1394 

Kwota wypłaconych świadczeń 
w zł 

6 505 957 6 923 404 7 225 228 7 655 604 7 685 879 7 347 638 

 
Dodatki mieszkaniowe.  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,  

• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  

• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,  

• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  

• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.  
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Podstawowym celem przyznawania dodatków mieszkaniowych jest 
zrekompensowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeŜeli średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniŜszej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku. Niskie dochody to podstawowy 
warunek uzyskania dodatku mieszkaniowego. Jednak waŜna jest równieŜ wielkość 
powierzchni uŜytkowej (określonej powierzchni lokalu), którą dysponuje osoba/rodzina 
ubiegająca się o wsparcie. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ściśle określa kryteria 
powierzchni uŜytkowej lokalu, jaka uprawnia do otrzymania pomocy.  

Szczegółowe dane w zakresie składanych wniosków i przyznanych dodatków 
przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Rozpatrzone wnioski o przyznanie dodatku mieszkanio wego w 2014  r 
2014 r.  2015 r.   

             OGÓŁEM 5219 5077 

Pozytywnie 4795 4625 

 
 
Wnioski rozpatrzone 

Negatywnie 424 452 

Przekroczenie powierzchni 
normatywnej 

56 68 

Przekroczenie kryterium 
dochodowego 

26 23 

Małe wydatki w stosunku do 
dochodu 

100 103 

Dodatek niŜszy niŜ 2% najniŜszej 
emerytury 34 31 

Brak tytułu prawnego 64 68 

Umorzenie postępowania 95 89 

 
 
 
 
 
 
Powody odmowy przyznania dodatku 
mieszkaniowego 

Pozostałe 49 70 

1-osobowych 1845 1880 

2-osobowych 1156 1072 

3-osobowych 768 724 

4-osobowych 616 545 

5-osobowych 268 267 

 
 
 
Liczba gospodarstw domowych, 
którym przyznano dodatek 

6 i więcej  142 137 

do 50 zł miesięcznie 150 161 

51-100 zł miesięcznie 625 623 

101-150 zł miesięcznie 1105 947 

151-200 zł miesięcznie 1264 1218 

 
 
 
Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych 

powyŜej 200 zł miesięcznie 1651 1676 
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Liczba wstrzymanych wypłat 
dodatków mieszkaniowych 

Ogółem 350 208 

 
 

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w latach 2014-2015 z e względu na rodzaj własno ści lokalu  

Ilość wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Średni wypłacony 
dodatek mieszkaniowy  

Rodzaj 

mieszka ń 

2014 r. 2015 r.  2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r.  

Komunalne 18 987 16 993 3 344 472,26 3 078 702,8 171,18 181,17 

Spółdzielcze  43 24 3 928 660 895,24 639 055,54 152,84 162,69 

Inne 6 712 6 229 1 246 895,45 1 161 266,13 185,77 186,43 

Razem 30 023 27 150 5 252 262,95 4 879 024,47 174,94 179,71 

 

 

   
 

Dodatki energetyczne  

 Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 
2013r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy 
wraŜliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej. 
 Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 
Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budŜetu państwa 
na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel 
w ustawie budŜetowej. Zestawienie dodatków energetycznych wypłaconych w 2015 roku obrazuje 
poniŜsza tabela. 
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L.p. 
Stawka dodatków 
energetycznych w 

2015 r. 

Ilość osób 
w gospodarstwie 

domowym 

Liczba dodatków 
energetycznych (pełnych 
świadczeń) wypłaconych na 
podstawie wydanych decyzji 

w  2015  r. 

Kwota pełnych świadczeń 
dodatków energetycznych 

wypłaconych w 2015  r. 

1 11,09 1 511 16 756,99 

2 11,36 1 osoba 970 1 1019,2 

3 15,4 1 722 2 6518,8 

4 15,77 od 2 do 4 1146 18 072,42 

5 18,48 211 3 899,28 

6 18,93 5 i więcej  141 2 669,13 

7 x x 5 701 78 935,82  

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznió w. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest być przyznawana uczniowi w formie 
stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego znajdującemu się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Wysokość stypendium oraz zasiłku socjalnego uzaleŜniona jest od wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych, przyjętego uchwałą Rady 
Miejskiej Wałbrzycha. Ustawowym terminem składania wniosku jest 30 września kaŜdego 
roku. Po tym terminie wnioski mogą być składane w wyjątkowych sytuacjach określonych 
w wyŜej wspomnianym Regulaminie. Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia są 
wypłacane w dwóch transzach w I półroczu i w II półroczu szkolnym. Tylko we wrześniu 2015 
roku złoŜono 1 406 wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów szkół 
wałbrzyskich, z tego pozytywnie zweryfikowano 1 365 wniosków. 

Przyznawanie pomocy uczniom o charakterze socjalnym jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej dofinansowanym przez gminę w wysokości 20% wydatkowanych 
środków. W 2015 roku wysokość dotacji z budŜetu państwa wyniosła 1 415 573 zł natomiast 
środki własne gminy wyniosły 3353 893 zł. Łącznie środki wydatkowane na pomoc 
materialną dla uczniów wyniosły w 2015 roku 1 1 769 467 zł.  

 

Wyszczególnienie 
Stypendia 

szkolne 
Zasiłki 

szkolne 
Razem 

Liczba uczniów objętych pomocą 1 238 5 1 343 
Szkoły 

podstawowe Łączna kwota pomocy 1 145 018 2 710 1 149 978 
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Liczba uczniów objętych pomocą 399 3 402 
Gimnazja 

Łączna kwota pomocy 324 327 1 590 325 917 

Liczba uczniów objętych pomocą 349 1 414 
Szkoły 

ponadgimnazjalne Łączna kwota pomocy 290 212 530 290 743 

Liczba uczniów objętych pomocą 1 815 9 22 039 
Razem 

Łączna kwota pomocy 1761 537 1 8270 1 767 467 

W 2015 roku przyznano stypendia szkolne 1 815 uczniom oraz zasiłki szkolne 
9 uczniom. Jest to znaczny spadek w stosunku do lat ubiegłych i nastąpił głównie wśród 
uczniów szkół podstawowych i nieznacznie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
natomiast zmniejszyła się liczba przyznanych świadczeń uczniom szkół gimnazjalnych 
Szczegółowy podział wielkości przyznanej pomocy na poszczególne rodzaje szkół oraz 
kwotę pomocy ilustruje powyŜsza tabela natomiast liczbę uczniów korzystających 
w ostatnich czterech latach z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawia 
poniŜszy wykres. 

 
 

Potwierdzanie prawa do świadcze ń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.  

 
Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, do zadań zleconych z gminy z zakresu administracji państwowej naleŜy 
wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniający 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, 
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym 
w przepisach o pomocy społecznej. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorcy, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się 
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na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek 
świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złoŜony niezwłocznie po 
udzieleniu świadczenia. Decyzja wydawana jest na okres 90 dni od daty złoŜenia wniosku 
przez świadczeniobiorcę lub od daty udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez 
świadczeniodawcę. 

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 321 decyzji, w tym 280 
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz 41 odmownych. Decyzje odmowne wydawane były w związku 
z przekroczeniem kryterium dochodowego w pomocy społecznej bądź ubezpieczenia 
wnioskodawców z innego tytułu. Decyzje wydawane były zarówno na wniosek 
świadczeniobiorców jak i świadczeniodawców. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej na terenie Wałbrzycha w zakresie zadań własnych gminy i zadań własnych 
powiatu.   
 
• Utworzenie domu pomocy społecznej na terenie Wałbrz ycha.  

Mimo uruchomienia Domu Seniora na Rusinowie potrzebne są nadal miejsca 
w domach pomocy społecznej. Społeczeństwo się starzeje i wydłuŜa się długości Ŝycia, 
więc coraz więcej osób wymaga takiej formy pomocy.  W domach pomocy przebywało 
222 mieszkańców, w tym 86 osób starszych, niepełnosprawnych w wałbrzyskich 
domach, 47 osób przebywało poza terenem Wałbrzycha. Pozostałe osoby przebywały w 
domach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,  
 

• Utworzenie kolejnych domów dziennego pobytu dla sta rszych mieszka ńców 
miasta . 
 Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje jeden dzienny dom pobytu dla 20 osób 
starszych, zlokalizowany w dzielnicy Podzamcze. Osoby w podeszłym wieku funkcjonują 
samodzielnie w środowisku, ale zazwyczaj nie wychodzą z domu i nie utrzymują Ŝadnych 
kontaktów towarzyskich. Są to osoby samotne, albo takie, których dzieci pracują i nie 
mogą zajmować się starszymi rodzicami. Dla podtrzymania sprawności psychicznej 
i fizycznej dla uczestników domu pobytu prowadzona jest terapia  zajęciowa, rehabilitacja 
ruchowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz  imprezy kulturalne.  Celem takiego domu 
jest zachowanie osób w podeszłym wieku w jak najlepszym zdrowiu fizycznym 
i psychicznym bez konieczności umieszczania w domach pomocy społecznej.  

• Utworzenie kolejnych klubów seniora dla osób starsz ych. 

Osoby w wieku emerytalnym dla podtrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej 
powinny mieć moŜliwość uczestniczenia w Ŝyciu społecznym. Zadaniem Klubów Seniora 
jest integrowanie środowiska osób starszych i umoŜliwienie aktywnego spędzania czasu. 
W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe, działają kółka zainteresowań itp. 
Uczestnicy aktywnie włączają się Ŝycie dzielnicy i działają na jej rzecz, co pozwala im 
dłuŜej zachować sprawność  intelektualną jak i fizyczną. W ubiegłym roku powstał Klub 
Seniora przy Dziennym Domu Pobytu na Podzamczu. Placówki te łączą funkcję miejsca 
integrującego mieszkańców dzielnicy, świetlicy dla dzieci, klubu dla młodzieŜy oraz 
miejsca dla osób starszych. W dalszym ciągu Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie 
przynajmniej na terenie większych dzielnic Wałbrzycha podobnych placówek.  

 
• Prowadzenie szkole ń i superwizji terenowych pracowników socjalnych.  

W celu poprawienia jakości pracy pracowników socjalnych oraz poprawienia ich 
zdrowia psychicznego, konieczne jest systematyczne szkolenie pracowników socjalnych 
oraz przeprowadzanie superwizji. Od wysokiej jakości pracy oraz aktywności 
pracowników socjalnych, którzy wykonują bardzo trudny zawód zaleŜą wyniki działań 
pomocy społecznej, która zmierza poprzez udzielana pomoc do   usamodzielnienia 
korzystających z pomocy społecznej.     


