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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 

ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

W 2016 roku nastąpił spadek osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 

spowodowany w głównej mierze spadkiem bezrobocia w Wałbrzychu. Jest to już kolejny rok 

spadku liczby świadczeniobiorców. Łącznie w latach 2015-2016 liczba świadczeniobiorców 

zmniejszyła się o 758 osób. Nie miało to jednak wpływu na spadek wydatków  

na świadczenia, ponieważ z końcem 2015 roku wzrosły kryteria dochodowe w pomocy 

społecznej,  wzrosła również wysokość zasiłków, które uzależnione są od wysokości 

kryteriów. Systematycznie wzrastają wydatki gminy na zadania z pomocy społecznej.  

 Nastąpił natomiast wzrost liczby osób pobierających świadczenia rodzinne jak 

również wzrost kwoty wypłacanych świadczeń. Jedną z przyczyn wzrostu liczby osób 

pobierających świadczenia rodzinne jest wprowadzenie do ustawy o świadczeniach 

rodzinnych tzw. zasady „złotówka za złotówkę” przez co osoby, które dotychczas 

przekraczały kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, otrzymują  

te świadczenia w pomniejszonej wysokości. Przede wszystkim powodem jest wprowadzenie 

świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Osoby, które dotychczas nie ubiegały  

się o świadczenia rodzinne, a złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego dowiedziały się, że dochód rodziny uprawnia ich również do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 1 stycznia 2016 r. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wypłaca również nowe świadczenie rodzinne - świadczenie 

rodzicielskie, w wysokości 1000 zł miesięcznie dla kobiet, które urodziły dziecko, a nie mają 

prawa do zasiłku macierzyńskiego.  

Podstawową dziedziną działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

pomoc społeczna, ale Ośrodek zajmuje się również profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie oraz ochroną ofiar przemocy. Realizuje również zadania z zakresu świadczeń 

rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, 

dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla wałbrzyskich uczniów oraz 

potwierdzaniem prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób, którzy nie posiadają 

ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo ważnym 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 zadań wynikających 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 umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje 

działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie 
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do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających 

z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka.  

W 2016 roku wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu wyniosły ogółem 128.611.637,17 zł, w tym: 

 

 

1. Zadania zlecone Gminie finansowane z budżetu państwa:                    

 

74.707.438,22 zł 

85 195  

 

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

28.611,12 zł 

85 211  

 

Wypłata świadczeń wychowawczych w ramach realizowanego 
od 01.04.2016 roku programu „Rodzina 500+” 

37.176.698,54 zł 

85 212  

 

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

37.034.236,67 zł 

85 213  
 

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

          
 
          375.911,52 zł 

85 215             Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatków energetycznych 68.149,98 zł  

85 219             

 

Ośrodki Pomocy Społecznej – wynagrodzenie opiekunów 
prawnych 

23.830,39 zł  

 
 
2. Zadania zlecone Powiatowi finansowane z budżetu państwa:                        

 
1.575.745,38 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 

 
 

42.213,60 zł 

85 201 Dodatek do zryczałtowanej kwoty  37.225,81 zł 

85 204 Dodatek wychowawczy w ramach programu „Rodzina 500+” 1.496.305,97 zł 

                       

 

3. Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa   

 

19.471.539,03 zł 

85 206 Asystent Rodziny 
                                         

444.242,47 zł 
85 213 
 

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

   
 

696.359,01 zł 

85 214 
 

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

 
5.614.436,49 zł 

85 216 
 

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

 
7.566.294,51 zł 

85 219 Ośrodki pomocy społecznej 1.730.461,00 zł  
85 295 Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.897.660,55 zł 
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85 415 Pomoc materialna dla uczniów 1.522.085,00 zł  
 

 

5. Zadania własne powiatu dofinansowane z budżetu państwa 

 

   109.184,40 zł   

85 204       Rodziny zastępcze – wynagrodzenie koordynatorów rodziny 109.184,40 zł 

 
 
6. Zadania finansowane z budżetu gminy 

 
24.046.281,43 zł  

85153 Zwalczanie narkomanii 22.099,59 zł  
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 705.467,58 zł 
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 144.339,99 zł  
85202 Domy pomocy społecznej 6.256.321,49 zł 
85203 Ośrodki wsparcia 682.919,40 zł 
85204 Rodziny zastępcze 868.620,43 zł 
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 62.069,44 zł 
85206 Asystent Rodziny 592.039,18 zł 
85212 Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne  11.470,69 zł 
85214 Zasiłki celowe, opłaty za pogrzeby i wynagrodzenie kuratorów 1.202.978,31 zł 
85215 Dodatki mieszkaniowe 4.694.128,05 zł 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.191.704,63 zł 
85228 Usługi opiekuńcze 1.877.665,71 zł 

85295 
Wkład własny w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” 1.265.107,04 zł 

85295 Prace społecznie użyteczne 82.028,70 zł 
85415 Stypendia i zasiłki szkolne  387.321,20 zł 
 
 
7. Zadania finansowane z budżetu powiatu 

 
8.701.448,71 zł 

85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.989.906,13 zł 
85 204 Rodziny Zastępcze i wynagrodzenie koordynatorów rodziny 

5.891.988,57 zł 
85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

786.772,37 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                                                         32.781,64 zł 

                                                      

Świadczenia finansowe z pomocy społecznej 
 

Udział środków własnych gminy w stosunku do środków z budżetu 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. 2016 r. 

Środki własne gminy 8 421 278 
 

8 316 629 
 

8 805 784 
 

9 829 450 
 

10.602.073 

Środki z budżetu państwa  
(dofinansowanie zadań 

własnych) 

14 238 478 18 642 265 17 014 052 15 519 581 15.774.751 

Razem 22 659 756 26 958 894 25 819 836 25 349 031 26.376.824 
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Wszystkie świadczenia finansowe są zadaniami własnymi gminy, jednak część zadań 

jest nadal dofinansowywana z budżetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe w całości,  

a  pomoc na dożywianie w części. 

 

 

 
 

Z powyższych danych wynika, że w 2016 r. kwota dotacji z budżetu państwa 

utrzymała się na poziomie roku 2015, natomiast wzrosły środki własne gminy przeznaczone 

na świadczenia z pomocy społecznej. Na takim samym poziomie jak w 2015 roku 

utrzymywało się kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarujące, które wynosiło 

634 zł oraz 514 zł dla osoby w rodzinie. Utrzymała się również na takim samym poziomie 

kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na samodzielne 

usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wynosząca 1 722 zł. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosiła 604 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 różnicy pomiędzy kryterium 

dochodowym, a posiadanym dochodem. Liczba osób pobierających zasiłki stałe wzrosła 

o 79, a średnia wysokość zasiłku wynosiła około 349 zł miesięcznie. 

Składki zdrowotne opłacano za 1 411 osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę 639 873 zł (o 5 osób mniej w stosunku 

do 2015 roku). 

 

Zasiłki okresowe przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w podstawowej gwarantowanej wysokości 50% 

różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem przyznano 3 013 osobom na kwotę 

5 614 436 zł. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do poprzedniego roku jest 

mniejsza o 662 742 zł, a liczba osób zmniejszyła się o 409 osób. Jest kolejny spadek,  

w stosunku do lat ubiegłych, zarówno liczby osób pobierających zasiłek okresowy jak i kwot 

przeznaczonych na ich wypłacenie. Średnia wysokość zasiłku wyniosła około 155 zł 

i nieznacznie zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku. Na spadek liczby osób 

korzystających z zasiłków okresowych wpływ miało konsekwentne przestrzeganie 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 
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ze świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, 

następnie z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Poniższy wykres obrazuje 

najważniejsze 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 może pomóc, 

 niepełnosprawnym ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 

 rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, 

 rodzinom niepełnym z małoletnimi dziećmi (do 3 roku życia), 

 rodzinom wielodzietnym (3 i więcej dzieci w wieku szkolnym).  

 

 Zasiłki celowe przyznano w 2016 r. na kwotę 1 036 644 zł  na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb bytowych, w tym m.in.:  

 1 432 rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania na kwotę 525 515 zł, 

wysokość dofinansowania wynosiła 400 zł na jedno gospodarstwo domowe,   

 707 osobom dofinansowano koszty zakupu leków na kwotę 178 306 zł, co stanowi 

wzrost wydatków o około 25 tys. zł, 

 383 rodzinom udzielono pomocy na inne niezbędne potrzeby np. zakup łóżek dla 

dzieci, pościeli itp. na kwotę 164 481 zł. 

 

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  

393 osobom na kwotę 168 341 zł,  

 

Pogrzeby - sprawiono 63 osobom (tym 18 osobom bezdomnym) na łączną kwotę   

147 413 zł,  
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Struktura pomocy dla mieszkańców Wałbrzycha w latach 2012 – 2016 w zakresie podstawowych 
świadczeń.  

 

 
 
 

Z powyższych danych wynika, że na tym samym poziomie utrzymała się liczba osób 

korzystających z zasiłków stałych oraz usług opiekuńczych. Natomiast liczba osób 

korzystających z pozostałych świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się, na co m.in. 

wpływ miało zmniejszenie bezrobocia, 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. Ocenia się także, ze wpływ miało podwyższenie realnych 

dochodów poprzez wprowadzenie Programu 500+, który spowodował rezygnację niewielkiej 

liczby osób z pomocy społecznej.  

Wzrosła wysokość środków wypłacanych na zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz 

zasiłki na zakup żywności, natomiast zmiejszyły się wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki 

celowe i posiłki zwiazane ze zmniejszeniem się liczby osób korzystających ze świadczeń 

z pomocy społecznej. Zmiany prezentuje  poniższy wykres. 
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Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".  

 

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanowiony został 

wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Program polega na dofinansowywaniu gmin 

udzielających pomocy mieszkańcom na dożywianie. 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: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

 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 wyraża 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 może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych 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 podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz ustanowienia 

programu  osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014 – 2020. 

  W roku 2016 objęto programem ogółem 7 860 osób i wydatkowano kwotę   

3 085 112 zł. Jak kształtowały się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła 

finansowania oraz formę pomocy przedstawiono w poniższej tabeli.  

 
 
 

Wydatki na dożywianie w 2016 r. Zasiłki 
Posiłki 

Razem 
Decyzja Bez decyzji 

 

Środki własne 763 849 442 067 29 603 1 235 619 

 
Budżet państwa 

 
1 085 440 716 190 47 963 

 
1 849 593 

 
Razem 1 849 289 1 158 257 77 566 3 085 112 

 
 

Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budżetu państwa w ciągu 

ostatnich 5 lat przedstawia wykres, z którego wynika, że w 2016 roku zwiększył się udział 

środków własnych gminy w realizacji Programu, gdyż Gmina nie uzyskała zgody  Wojewody 

Dolnośląskiego na zmniejszenie obowiązkowego 40% udziału środków gminnych.  
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Posiłki opłacono dla 2 157 osób, na łączną kwotę 1 235 823 zł, w tym dla 590 dzieci 

do 7 roku życia i 847 uczniów. Zgodnie z wymienionym Programem na wniosek dyrektorów 

szkół i przedszkoli, żywione mogły być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy,  

bez wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie może 

przekroczyć 20 % ogólnej liczby żywionych dzieci. W  roku 2016 objęto taką pomocą  

145 uczniów na łączną kwotę 77 566 zł.   

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 17 szkołach podstawowych, 

7 szkołach gimnazjalnych, dofinansowywano również dożywianie w 24 przedszkolach,  

5 żłobkach i w 18 innych placówkach szkolnych, w tym w 17 poza Wałbrzychem. Osoby 

dorosłe żywione są w 7 placówkach na terenie miasta w dzielnicach: Podgórze, Śródmieście, 

Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin,  Nowe Miasto i Piaskowa Góra.  

 

Zasiłki na zakup żywności lub posiłku z programu rządowego „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” otrzymały 3 102 rodziny. W związku z otrzymaniem mniejszych 

środków finansowych i dużą liczbą osób kwalifikujących się do dożywiania, wysokość zasiłku 

ustalono na kwotę 30 zł na osobę. 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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 Liczba osób korzystających z dożywiania sukcesywnie maleje, gdyż zmniejsza  

się ogółem liczba osób kwalifikujących się wg kryterium do pomocy, w tym głównie 

zmniejsza się liczba osób dorosłych. 

  

Świadczenia w formie niepieniężnej.  

 

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych 
środków 381 osób (w 2015 - 438 osób), głównie nadużywających alkoholu  
lub marnotrawiących przyznaną pomoc, nie otrzymywało pomocy w gotówce,  
lecz  realizowało ją w jednym z 6 sklepów spożywczych na terenie miasta. W ten sposób 
zrealizowano świadczenia  na łączną kwotę 560 132 zł (w 2015 roku – 574 512 zł),  
 
Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 

 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2016 skorzystało  

w Wałbrzychu 4 138 rodzin (8 804 osób w tych rodzinach). Jest to znaczny spadek 

w stosunku do roku 2015, w którym z form pomocy społecznej korzystało 4 486 rodzin,  

9 565 osób w tych rodzinach, czyli o 761 osób mniej. Strukturę powodów korzystania rodzin 

z pomocy społecznej przedstawia poniższy wykres. 
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Jak wynika z przedstawionego wykresu najczęściej występującym powodem trudnej 

sytuacji życiowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nadal bezrobocie, 

chociaż w 2016 roku w stosunku do lat ubiegłych nastąpił tu znaczny spadek, kolejnymi 

powodami są niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. Istotne miejsce w strukturze 

powodów udzielanej pomocy, podobnie jak w latach ubiegłych, nadal zajmują 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 z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 

prezentuje poniższy  wykres.  

 

 

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, co pozwala na uniknięcie występowania do PUP 
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o udostępnienie danych osobowych, a także domagania się od klientów Ośrodka 

zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy.  

W 2016 roku, po raz kolejny, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy realizowany był 

Program Aktywizacja i Integracja, w którym uczestniczyło tym razem 20 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 użytecznych. Uczestnicy  

na zakończenie projektu otrzymali certyfikaty. Projekt był współfinansowany ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych  
dzielnicach Wałbrzycha w 2016 r.  

 

Dzielnica  
Liczba 

mieszkańców 

Liczba rodzin 
korzystających 

z pomocy 

Liczba osób 
korzystających 

z pomocy  

Procentowy udział 
liczby korzystających z 
pomocy społecznej w 

stosunku do liczby 
mieszkańców 

Stary Zdrój 7 694 590 1 113 14,50% 

Sobięcin 5 799 344 814 14,03% 

Podgórze 8 480 519 1 184 14,00% 

Nowe Miasto 9 801 606 1 354 13,81% 

Śródmieście 14 139 695 1 551 10,97% 

 Poniatów 2 032 75 183 9,00% 

Szczawienko 4 163 164 361 8,67% 

Biały Kamień 13 799 492 1 069 7,75% 

Rusinowa 2 531 71 160 6,32% 

Piaskowa Góra 18 504 365 673 3,64% 

Podzamcze 20 337 161 291 1,43% 

Razem 107 279 4 082 8 753 8,16% 
 

Z powyższego porównania liczby korzystających z pomocy społecznej w stosunku 

do liczby mieszkańców wynika znaczne zróżnicowanie niedostatku w poszczególnych 

dzielnicach miasta. W niektórych rejonach Wałbrzycha obszary ubóstwa są znacznie 

większe niż w pozostałych, widać różnice pomiędzy starymi dzielnicami i nowymi. Udział 

korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców jest bardzo zróżnicowany  

od ponad 14,50% na Starym Zdroju do 1,43 % na Podzamczu i 3,64 % na Piaskowej Górze. 

Pozostałe osoby, nie wykazane w zestawieniu to osoby bezdomne lub niezameldowane. 

W ostatnich trzech latach największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

mieszkała w dzielnicy Nowe Miasto. W 2016 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych 

dzielnicach miasta dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Jak wynika 

z powyższego zestawienia najwięcej takich osób zamieszkuje obecnie na Starym Zdroju. 

Więcej niż na Nowym Mieście z pomocy społecznej korzystają też osoby w Sobięcinie 

i Podgórzu.  Tradycyjnie już najmniejsza liczba osób zamieszkuje w dzielnicach Piaskowa 

Góra i Podzamcze. 
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Zmiany dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku 

do liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta ilustruje poniższy wykres 

 

 

Jak wynika z powyższego wykresu we wszystkich dzielnicach miasta nastąpił spadek  

liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców.  

 

W 2016 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli 16 302 wniosków o udzielenie pomocy 

i przeprowadzili 16 409 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano 30 342 decyzje 

administracyjne z zakresu pomocy społecznej, co przedstawiono na wykresie. Jak wynika 

z poniższego wykresu, wraz ze spadkiem liczby świadczeniobiorców, spada liczba 

przeprowadzonych wywiadów oraz wydanych decyzji.   

 

 
       

 

W 2016 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu skierowano 52 

odwołania od decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społeczne (w 2015 

skierowano 71 odwołań), z czego  22 decyzje zostały przez SKO utrzymane w mocy, 19 

decyzji zostały uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez MOPS, 

natomiast 7 spraw zostało umorzonych bądź oddalonych przez SKO,  4 sprawy są w trakcie 

rozpatrywania przez Kolegium  
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Usługi opiekuńcze  

 

Usługi opiekuńcze realizowane były przez wyłonionego w drodze przetargu 

Organizatora Usług Opiekuńczych „Senior” w Wałbrzychu. Cena usług wynosiła w 2016 r. 

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 379 osób na kwotę 1 856 167 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 niemożliwości  

zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 

życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia 

kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w wymiarze od 2 do 8 godzin 

dziennie w zależności od zdolności do samoobsługi.  Osoby korzystające z tych świadczeń 

w zależności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według 

zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.  

 

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 poniższa tabela systematycznie rośnie liczba osób 

przebywających w domach pomocy społecznej.  W 2016 roku w domach pomocy społecznej  

umieszczono 47 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2 osoby z upośledzeniem umysłowym, 7 osób bezdomnych, a 12 osób umieszczono  

na podstawie postanowienia sądu. Dane dotyczące pobytu mieszkańców Wałbrzycha 

w domach pomocy społecznej zawiera poniższa tabela. 
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Na terenie miasta funkcjonują dwa domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym 

wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom Pomocy Społecznej 

przy ul. Zachodniej 17, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi z siedzibą władz prowincjonalnych w Poznaniu, działa na podstawie umowy zawartej 

z gminą Wałbrzych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 30 maja 2017 roku. W 2016 roku 

umieszczono 18 mieszkańców Wałbrzycha. W Domu Seniora Rusinowa przeznaczonym  

dla 49 osób umieszczono w trakcie roku łączne 21 mieszkańców Wałbrzycha.  

Mieszkańcy Wałbrzycha przebywają w 51 domach pomocy społecznej na terenie 

całego kraju, w tym w 13 domach przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

w 8 domach z upośledzeniem umysłowym, w 4 domach przebywają osoby niepełnoletnie. 

 

Miejsca pobytu mieszkańców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 2016 r. 
 

Domy Pomocy Społecznej 
Umieszczeni 

w 2016 r. 
Zgony lub 
rezygnacja 

Łącznie      
w roku 

Stan                 
na 31.12.2016 r. 

Domy pomocy społecznej w Wałbrzychu 

DPS Dom Seniora 21 19 69 50 

DPS na ul. Zachodniej 18 11 47 36 

Inne domy pomocy społecznej 

Dla osób somatycznie 
chorych, starszych 

0 17 63 46 

Dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

10 2 50 48 

Dla osób z upośledzeniem 
umysłowym 

3 0 27 27 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelekt. 

0 0 13 13 

Razem 52 49 269 220 

 

Na koniec 2016 roku na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekiwało 

25 osób, w tym 7 osób z zaburzeniami psychicznymi (5 osób z postanowienia sądu). 
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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 6.256.321,49 zł ł i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku  

o 296 676 zł.  

Poniższy wykres obrazuje systematyczny wzrost kosztów pobytu mieszkańców 

Wałbrzycha w domach pomocy społecznej. 

 
 

 
Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede 

wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a także z faktu, 

że kierowane są osoby ubogie, z niskim dochodem, a średni miesięczny koszt dopłaty do 

każdej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w 2016 r. wyniósł 2 370 zł i wzrósł 

w stosunku do 2015 roku o 133 zł (w 2015 r. - 2 237 zł), czyli większość kosztów ponosi 

gmina, a nie mieszkańcy domów pomocy społecznej.  

Wydatki na domy pomocy społecznej na tle pozostałych wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej przedstawia poniższy wykres. Jak z niego wynika systematycznie 

rosną wydatki na DPS w stosunku do pozostałych wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej.  
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Zespół ds. Bezdomnych  

Działania skierowane do osób bezdomnych w gminie koordynuje Zespół Pracy 

Socjalnej ds. Bezdomnych. Zadaniem zespołu jest minimalizowanie bezpośredniego 

zagrożenia egzystencji osób bezdomnych oraz przezwyciężenia skutków zjawiska 

w dalszym działaniu. Ważnym elementem wsparcia osób bezdomnych jest praca socjalna, 

polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy 

swojej sytuacji życiowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Ponadto, 

prowadzone są działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie osób bezdomnych 

przed utratą życia i zdrowia.  

  W strukturze MOPS w Wałbrzychu funkcjonuje Integracyjny Dom dla Bezdomnych  - 

oddział dla mężczyzn (IDdB) przy ul. Pocztowej 22, filie przy ul. Ogrodowej 2a dla kobiet  

i  rodzin, Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy ul. Moniuszki 106; mieszkania przejściowe 

oraz mieszkanie typu rotacyjnego. Zespół nadzoruje funkcjonowanie placówek ponadto, 

ścisłe współpracuje w skali całego roku z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

schroniska dla bezdomnych na terenie miasta tj. Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT  

w Wałbrzychu, prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR, Fundacją Tarkowskich Herbu 

Klamry.  

 Integracyjny Dom dla Bezdomnych  przy ul. Pocztowej 22 przeznaczony  jest dla 

60 mężczyzn. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca 

noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie 

decyzji administracyjnej. W 2016 r. z pobytu w schronisku skorzystało 198 mężczyzn. 

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. W filii 

Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, zapewniającego schronienie dla rodzin 

bezdomnych przebywały w 2016 roku 43 osoby (w tym 18 osób dorosłych; 25 dzieci). 

Natomiast w domu dla kobiet przebywało 56 osób. 

 Mieszkania przejściowe 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 11 osób (4 osoby 

dorosłe, 7 dzieci), jednak żadna z rodzin w 2016 r. nie otrzymała przydziału lokalu 

socjalnego.   

  Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna 

wyłącznie w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które  

z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek 

nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym.  W sezonie zimowym 

2015/2016 z pomocy skorzystało około 25 osób. Z uwagi na wyburzenie budynku przy  

ul. Moniuszki 106, ogrzewalnia dla bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017  

od dnia 2 grudnia 2016 r. została uruchomiona w użyczonym pomieszczeniu  w siedzibie 

Fundacji Tarkowskich herbu Klamry przy ul. Internatowej 1.  
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 Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego, funkcjonujące dla bezdomnych 

mężczyzn jako element pracy przygotowujący osoby bezdomne do samodzielności 

życiowej. Przeznaczone jest dla czterech mężczyzn. Mieszkanie jest efektem 

zakończonego w grudniu 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 Strażą Miejską             

w Wałbrzychu przeprowadzali cykliczne patrole miejsc pobytu osób bezdomnych. Oferując 

pomoc w formie schronienia, udzielając kompleksowej informacji o miejscach udzielania 

pomocy. Dotychczasowe działania doprowadziły do zlokalizowania w miejscach 

niemieszkalnych 50 osób.  

Zespół Pracy Socjalnej ds. Bezdomnych w roku 2016 r. przeprowadził wspólnie  

z mieszkańcami Integracyjnego Domu dla Bezdomnych działania środowiskowe:  

w czerwcu „Klaun Fifi w IDdB”, w październiku „Zabawa Haloweenowa”, w grudniu „Wigilia 

– Jasełka”. Powyższe działania skierowane były, przede wszystkim dla najmłodszych 

mieszkańców schroniska.  

Działania MOPS w Wałbrzychu ukierunkowane są również na kompleksową 

współpracę wszystkich służb i instytucji zajmujących się pośrednio/bezpośrednio 

problemem bezdomności. Prowadzona jest ścisła współpraca z Komendą Miejską Policji                                         

w Wałbrzychu, Strażą Miejską w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra 

A. Sokołowskiego, Ośrodkami Służby Zdrowia, Kuratorami Sądowymi, NGO. Zespół 

współpracuje ściśle z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie skierowania osób 

bezdomnych do magazynu żywności.  

Działania środowiskowe w 2016 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 2016 roku zorganizowano m.in.: 

 W ramach działań edukacyjnych: 

 zajęcia rekreacyjno-edukacyjne z dziećmi i ich rodzicami mające na celu m. in. 

utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnych wyjazdów  

i spędzania czasu wolnego. Policjanci przeprowadzili z dziećmi rozmowy na temat 

zachowania bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku, zasad bezpiecznego 

poruszania się po drodze oraz zasad ograniczonego zaufania w stosunku do osób 

obcych. Terapeuta do spraw uzależnień poinformował dzieci o konsekwencjach 

wynikających z zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu, 

 cykl spotkań promujący zdrowy tryb życia, którego celem było racjonalne 

gospodarowanie własnym budżetem domowym. Uczestnicy wspólnie przygotowywali 
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posiłki, piekli ciasta oraz nabywali umiejętności szycia na maszynie i wykonywania 

robótek ręcznych.  

 wspólne czytanie w bibliotece z udziałem rodziców i dzieci, które miało za zadanie 

promowanie idei czytania książek wśród rodziców i dzieci, 

 okolicznościowe z rodzicami i dziećmi promujące idę spędzania wolnego czasu, 

a także mające na celu umocnienie tradycji świat Bożego Narodzenia, 

 "Szkoła dla rodziców" - działanie mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, 

w ramach działania odbywały się spotkania z psychologiem i pedagogiem.  

 W ramach działań sportowo rekreacyjnych: 

 organizowanie rajdów turystycznych połączonych ze wspólnym ogniskiem 

i pieczeniem kiełbasek, pieszych wycieczek w okolicach Wałbrzycha, 

 zorganizowanie w Centrum Integracji Rodziny sportowych rozgrywek 
międzydzielnicowych z udziałem mieszkańców dzielnic Stary Zdrój, Piaskowa Góra 
oraz Szczawienko, którzy wspólnie aktywnie włączyli się w konkursy i zabawy 
sportowe, 

 „Wakacje na Osiedleńców” to cykl imprez organizowanych przez pracowników 

socjalnych w okresie wakacyjnym dla dzieci i ich rodziców. Realizowane były  

na zasadzie pracy streetworkera, a celem tych działań była profilaktyka w zakresie 

uzależnień i zachowań społecznie nieakceptowanych oraz promowanie 

alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzone były m.in. 

przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny.  

 W ramach poprawy estetyki otoczenia i integracji środowiska lokalnego: 

 wraz z pracownikami socjalnym oraz okolicznymi mieszkańcami przeprowadzono 

prace porządkowe zmierzające do poprawy estetyki obiektu Centrum Integracji 

Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 przed organizowaniem w nim działań 

wakacyjnych.  

 zorganizowano konkurs na najbardziej zadbaną klatkę schodową pt. "Klatka 

schodowa naj..." w dzielnicy Biały Kamień, którego celem była integracja 

mieszkańców budynku, dbanie o swój dom, wspieranie wzajemnej pomocy 

sąsiedzkiej, dbanie o wizerunek własnego budynku.  

 pod hasłem  „Tu mieszkam – tu jestem gospodarzem” zorganizowano działanie 

mające na celu mobilizowanie lokatorów do uporządkowania i utrzymywania 

czystości w klatkach schodowych wyremontowanego budynku przy ul. Kubeckiego  

oraz upiększenie podwórka. Mieszkańcy uporządkowali i upiększyli zarówno klatki 

schodowe, jak i podwórko. Pracownicy socjalni przekazali tablice korkowe, na których 

mieszkańcy wywiesili grafik sprzątania, zawiesili firanki w oknach na klatce 

schodowej, postawili kwiatki w doniczkach. Uporządkowali podwórko, postawili 

gazony z kwiatami, 

 w ramach wspólnych działań Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

pracowników MOPS oraz mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra zorganizowano 

kolejne działania na rzecz poprawy estetyki otoczenia oraz integracji mieszkańców 

dzielnicy Piaskowa Góra. W ramach działań wykonano prace porządkowe na terenie 

ogródka jordanowskiego oraz odmalowano altanę.  

 w 2016 r. przeprowadzona została kolejna edycja konkursu „Kolorowe podwórka”.  

Są to inicjatywy obywatelskie mieszkańców dzielnicy Śródmieścia, które mają na celu 

uporządkowanie i poprawę estetyki najbliższego otoczenia. W br. inicjatywy 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2016 roku  

 

20 

 

podejmowane były przy ul. A. Pługa, Al. Wyzwolenia i ul. Zajączka. W działaniach 

środowiskowych aktywnie uczestniczyło około 60 mieszkańców, pracownicy socjalni, 

CAL, RCWIP.  

 z inicjatywy mieszkańców rejonów Rusinowa i Kozic oraz pracowników socjalnych 

odbyły się działania środowiskowe pn. „Ubieramy pomnik” mającej na celu obronę 

pomników przed zabraniem ich z zabytkowego Parku na Rusinowej i przeniesieniem 

ich na jedno z Wałbrzyskich Rond. Walka o pomniki trwała od dawna i zakończyła się 

sukcesem mieszkańców. Jako wyraz zadowolenia podjęto działanie "ubrania 

pomników" . Mieszkańcy podczas wspólnego spaceru zawieszali z radością kolorowe 

łańcuchy, oraz przystrajali rzeźby czapkami, szalikami, kolorowymi girlandami. 

Inicjatywa ta była okazją do integrację społeczności lokalnej z wykorzystaniem 

własnych zasobów. 

 zorganizowano spotkania z mieszkańcami ulic Armii Krajowej, Kombatantów oraz 

Stefana Batorego, podczas których wspólnie z radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha  

oraz pracownikami Biura Obsługi Klienta MZB rozmawiano na temat przyszłości 

dzielnicy Stary Zdrój, jej rewitalizacji oraz odpowiedniego według mieszkańców 

zagospodarowania terenu wokół ich posesji. Mieszkańcy aktywnie zaangażowali się 

w proces sprzątania oraz upiększania swoich podwórek. 

 pracownicy socjalni brali czynny udział w „Święcie ulicy Słowackiego”, którego 

organizatorami było: Biuro Promocji Miasta, członkowie Partnerstwa „Epicentrum”, 

instytucje kultury i mieszkańcy. Głównym celem imprezy była aktywizacja 

mieszkańców miasta, promocja zarówno ulicy Słowackiego, Śródmieścia jak 

i instytucji funkcjonujących w tym obszarze, a także integracja lokalnego 

społeczeństwa i wspólna zabawa, 

 pracownicy socjalni aktywnie uczestniczyli w odbywających się na terenie miasta  

spotkaniach w sprawie Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017  

oraz spotkaniach dotyczących rewitalizacji sześciu dzielnic miasta, 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz pomoc osobom 

uprawnionym do alimentów. 

 

W okresie 2011 - 2015 zanotowano sukcesywne zmniejszanie się liczby rodzin 

pobierających świadczenia rodzinne, natomiast kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych 

systematycznie wzrasta. W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby osób pobierających 

świadczenia rodzinne jak również wzrost kwoty wypłacanych świadczeń. Jedną z przyczyn 

wzrostu liczby osób pobierających świadczenia rodzinne jest wprowadzenie do ustawy  

o świadczeniach rodzinnych tzw. zasady „złotówka za złotówkę”, dzięki której osoby, które 

dotychczas przekraczały kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych 

otrzymują te świadczenia w pomniejszonej wysokości. Kolejnym powodem jest 

wprowadzenie świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Osoby, które dotychczas nie 

ubiegały się o świadczenia rodzinne, a kwalifikują się do świadczenia wychowawczego 

złożyły obecnie wnioski również o  zasiłki rodzinne.  Od 1 stycznia 2016r. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wypłaca również nowe świadczenie - świadczenie rodzicielskie,  

w wysokości 1000 zł miesięcznie dla kobiet, które urodziły dziecko, a nie mają prawa  
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do zasiłku macierzyńskiego. Wzrost wydatków na świadczenia rodzinne spowodowany był 

wzrostem od 1 listopada 2016 roku wysokości wypłacanych świadczeń.  

Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela 

zawierająca szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin pobierających poszczególne zasiłki, 

świadczenia i dodatki z tytułu świadczeń rodzinnych.    

   

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (stan na 31.12.) 

 
 

      Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zasiłek rodzinny 2 734 2 489 2 516 2 561 2308 2497 
Dodatek z tytułu:           

urodzenia dziecka 414 291 368 273 247 356 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

175 138 110 78 65 72 

samotnego wychowywania dziecka 559 557 554 521 471 529 

wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

857 808 878 874 753 741 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

364 368 445 448 400 372 

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

69 62 68 74 40 60 

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

8 10 8 13 5 7 

Świadczenie pielęgnacyjne  422 586 328 336 374 387 

Zasiłek pielęgnacyjny 3 612 3 645 3 547 3 707 3672 3640 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 14 5 31 68 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

876 763 707 640 614 710 

Świadczenie rodzicielskie 0 0 0 0 0 293 

Ogółem liczba rodzin pobierających 
świadczenia 

6 097 6 010 5 765 5 774 5490 5779 

Kwota wypłacanych świadczeń w zł 20 011 133 20 274 602 20 504 935 21 099 771 
 
21 672 523 27 484 978 
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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 niewielki 

wzrost liczby rodzin, natomiast w 2015r. i 2016r. znacznie zmalała liczba rodzin uprawniona 

do świadczenia alimentacyjnego, co spowodowało zmniejszenie kwoty wypłacanych 

świadczeń.  

Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych oraz kwoty wypłacanych 

świadczeń alimentacyjnych przedstawia poniższa tabela. 

 

    
 
Świadczenie wychowawcze 
 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła od 1 kwietnia 2016r. 
nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze tzw. 500+. W 2016r. świadczenia 
wychowawcze otrzymało 5816 wałbrzyskich rodzin dla 8140 dzieci. Liczbę rodzin 
korzystających ze świadczeń wychowawczych oraz kwoty wypłaconych świadczeń 
wychowawczych przedstawia poniższa tabela. 

 

Świadczenie wychowawcze 2016

Liczba rodzin 5816

Kwota wypłaconych świadczeń w zł 36 455 145

 
 

 
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 
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i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  

• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym  

na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.  

Podstawowym celem przyznawania dodatków mieszkaniowych jest 

zrekompensowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej 

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 

wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Niskie dochody to podstawowy 

warunek uzyskania dodatku mieszkaniowego. Jednak ważna jest również wielkość 

powierzchni użytkowej (określonej powierzchni lokalu), którą dysponuje osoba/rodzina 

ubiegająca się o wsparcie. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ściśle określa kryteria 

powierzchni użytkowej lokalu, jaka uprawnia do otrzymania pomocy.  

Szczegółowe dane w zakresie składanych wniosków i przyznanych dodatków 

przedstawia poniższa tabela: 

 
Rozpatrzone wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w latach 2015 – 2016 

 

 
 
Wnioski rozpatrzone 

 
             OGÓŁEM 

2015 r.  2016 r.  

5077 4651 

Pozytywnie 4625 4237 

Negatywnie 452 404 

 
 
 
 
 
 
Powody odmowy przyznania dodatku 
mieszkaniowego 

Przekroczenie powierzchni 
normatywnej 

68 56 

Przekroczenie kryterium 
dochodowego 

23 34 

Małe wydatki w stosunku do 
dochodu 

103 120 

Dodatek niższy niż 2% najniższej 
emerytury 

31 35 

Brak tytułu prawnego 68 37 

Umorzenie postępowania 89 83 

Pozostałe 70 39 

 
 
 
Liczba gospodarstw domowych, 
którym przyznano dodatek 

1-osobowych 1880 1763 

2-osobowych 1072 975 

3-osobowych 724 961 

4-osobowych 545 478 

5-osobowych 267 251 

6 i więcej  137 118 

 do 50 zł miesięcznie 161 147 
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Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych 

51-100 zł miesięcznie 623 603 

101-150 zł miesięcznie 947 814 

151-200 zł miesięcznie 1218 1108 

powyżej 200 zł miesięcznie 1676 1575 

Liczba wstrzymanych wypłat 
dodatków mieszkaniowych 

Ogółem 208 123 

 
Wypłacone dodatki mieszkaniowe w latach 2015-2016 ze względu na rodzaj własności lokalu 

 

Rodzaj 
mieszkań 

Ilość wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Średni wypłacony 
dodatek mieszkaniowy 

2015 r.  2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 

Komunalne 16 993 16 159 3 078 702,8 3 026 421,80 181,17 187,29 

Spółdzielcze 3 928 3 819 639 055,54 597 781,76 162,69 156,53 

Inne 6 229 5 828 1 161 266,13 1 063 572,93 186,43 182,49 

Razem 27 150 25 805 4 879 024,47 4 687 776.05 179,71 181,65 

 

Wyraźny jest spadek liczby osób wnioskujących o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego. W porównaniu do 2015 roku liczba ta zmniejszyła się o 426 osób. 
Głównym powodem takiej sytuacji są: zbyt niskie wydatki na utrzymanie mieszkania 
w stosunku do dochodu, przekroczenie powierzchni normatywnej, utrata lub brak tytułu 
prawnego do zajmowanego lokalu, nieopłacanie części „własnej” dodatku mieszkaniowego. 
Znamiennym jest, iż najwyższa kwota dodatków mieszkaniowych wypłacana jest 
mieszkańcom lokali komunalnych. 
 

   
 
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 wrażliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się 
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osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży 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 budżetu państwa 

na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel 

w ustawie budżetowej. Zestawienie dodatków energetycznych wypłaconych w 2016 roku obrazuje 

poniższa tabela. 

 

Stawka dodatków 
energetycznych w 

2016 r. 

Ilość osób 
w gospodarstwie 

domowym 

Liczba dodatków 
energetycznych (pełnych 

świadczeń) wypłaconych na 
podstawie wydanych decyzji 

w  2016  r. 

Kwota pełnych świadczeń 
dodatków energetycznych 

wypłaconych w 2016  r. 

11,09 

1 osoba 

845 9 371,05 

11,29 1 332 15 038,28 

15,40 

od 2 do 4 

1 037 15 969,80 

15,68 1 028 22 046,08 

18,48 

5 i więcej  

98 1 818,04 

18,48 140 2 633,40 

x x 4 480 66 894,81 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniowi w formie 

stypendium szkolnego lub zasiłku szkolny znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm  

lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Wysokość stypendium oraz zasiłku uzależniona 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 każdego roku. Po 

tym terminie wnioski mogą być składane w wyjątkowych sytuacjach określonych w wyżej 

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  

2016 roku złożono 1 118 wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

szkół wałbrzyskich, z tego pozytywnie zweryfikowano 1 109 wniosków. 

Przyznawanie pomocy uczniom o charakterze socjalnym jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej dofinansowanym przez gminę w wysokości 20% wydatkowanych 

środków. W 2016 roku wysokość dotacji z budżetu państwa wyniosła 1 504 324 zł, natomiast 
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środki własne gminy wyniosły 376 081 zł. Łącznie środki wydatkowane na pomoc materialną 

dla uczniów wyniosły w 2016 roku 1 880 406 zł.  

 

Wyszczególnienie 
Stypendia 

szkolne 
Zasiłki 

szkolne 
Razem 

Szkoły 
podstawowe 

Liczba uczniów objętych pomocą 1 083 7 1 090 

Łączna kwota pomocy 1 234 970 3 640 1 240 722 

Gimnazja 
Liczba uczniów objętych pomocą 331 4 335 

Łączna kwota pomocy 322 367 2 235 324 602 

Szkoły 
ponadgimnazjalne 

Liczba uczniów objętych pomocą 300 7 307 

Łączna kwota pomocy 310 446 3 380 314 026 

Razem 
Liczba uczniów objętych pomocą 1 556 18 1 584 

Łączna kwota pomocy 1761 537 1 8270 1 880 406 

Ogółem, w 2016 roku przyznano stypendia szkolne 1 556 uczniom oraz zasiłki 

szkolne 18 uczniom. Jest to kolejny spadek w stosunku do lat ubiegłych i nastąpił głównie 

wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, natomiast nieznacznie 

zwiększyła się liczba przyznanych świadczeń uczniom szkół gimnazjalnych Szczegółowy 

podział wielkości przyznanej pomocy na poszczególne rodzaje szkół oraz kwotę pomocy 

ilustruje powyższa tabela natomiast liczbę uczniów korzystających w ostatnich pięciu latach 

z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawia poniższy wykres. 

 
 

Potwierdzanie prawa do świadczeń 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 należy 

wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający 
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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 

na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek 

świadczeniodawcy złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Decyzja wydawana jest 

na okres 90 dni od daty złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę lub od daty udzielenia 

świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę. 

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 331 decyzje, w tym 303 

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych dla 253 osób oraz 28 decyzji 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. 

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych obejmowały: 

 dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, 

 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze, 

 dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się,  

 dofinansowanie do likwidacji barier  technicznych,   

 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 

 dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 program „Aktywny Samorząd 

 program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 

W 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał 

finansowe w wysokości 3 193 324 zł, które uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha zostały 

podzielone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

zgodnie z poniższą tabelą.    

Dofinansowanie działania warsztatów terapii 1 439 640,00 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej 

50 000,00 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 25 000,00 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
300 000,00 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

150 000,00 
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Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

300 000,00 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne oraz środki pomocnicze 
928 684,00 

Razem 3 193 234,00 

 

 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. 

 

Wsparcie otrzymały dorosłe osoby niepełnosprawne, które nie przekraczają kryterium 

dochodowego w wysokości 1700 zł netto oraz dzieci i młodzież ucząca się i nie pracująca do 

24 roku życia, które nie korzystały z dofinansowania w ostatnim roku. Najczęściej wybierane 

były turnusy o charakterze ogólnousprawniajacym oraz rehabilitacyjno – integracyjnym. 

 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze. 

 

W 2016 roku zawarto 7 umów na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, którym 

objęto zakup kamizelki oscylacyjnej dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę, a także 

zakup rowerów rehabilitacyjnych, orbitreków itp. Wnioski rozpatrywane były zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami wnioskodawców, brano pod uwagę opinię lekarza specjalisty, 

rodzaj niepełnosprawności, a także wysokość dochodów. Dofinansowanie wypłacane było 

w wysokości 80% poniesionych kosztów przez wnioskodawcę. 

Do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowanie 

otrzymało 815 osób niepełnosprawnych, najczęściej dofinansowano zakup pieluchomajtek, 

aparatów słuchowych, balkoników i kul.  Wnioski rozpatrywane były wg kolejności wpływu, 

przy czym w wyjątkowych sytuacjach dofinansowanie wypłacane było poza kolejnością. 

Dofinansowanie do aparatów słuchowych wypłacane było w kwocie 1000 zł dla osób 

niepracujących i niebędących w wieku aktywności zawodowej, natomiast dla osób 

pracujących, uczących się i dzieci w kwocie 150% z przyznanego limitu w ramach 

dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 
 
 
 

 
 
 

Liczba osób ubiegających 
się o dofinansowanie wraz 

z opiekunami 

Przyznane 
dofinansowania 

 

Wypłacone 
dofinansowania 

 

Ilość 
osób 

Kwota w zł 
Ilość 
osób 

Kwota w zł 

 
1 095 342 356 284,00 275 286 743,00 

  

Złożone wnioski 
Zawarte umowy 

(sprzęt 
rehabilitacyjny) 

Wypłacone 
dofinansowania 

Liczba 
osób 

Kota w zł 
Liczba 
osób 

Kwota 
w zł 

Liczba 
osób 

Kwota w zł 

1042 1 806 941,00 7 30 280 822 973 264,00 
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Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano osobom 

mającym znaczne problemy w komunikowaniu się, czyli dla osób głuchoniemych, mających 

trudności z wypowiadaniem się, niesłyszących, niedowidzących. W ramach tego zadania 

dofinansowano zakup komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, telefonów dla 

osób niedowidzących ze specjalnym oprogramowaniem i nawigacją oraz do komunikatorów. 

Dofinansowanie do komputerów wynosiło 1500,00 zł natomiast do pozostałego sprzętu 80% 

poniesionych kosztów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych brano 

pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz wpływ zakupionego sprzętu na poprawę 

funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu. Dofinansowaniem objęto 

zakup schodołazów, podnośników wannowych, krzesełka przyschodowego (winda 

krzesełkowa) zakup pieców akumulacyjnych. Dofinansowanie wypłacane było w wysokości 

80 % wartości projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
  Likwidacja barier architektonicznych ma na celu usunięcie wszelkich utrudnień   

występujących   w  budynku i  w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania 

techniczne, konstrukcyjne  lub  warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę 

ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie obejmowało 80% poniesionych kosztów. 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ubiegało się 96 osób 

niepełnosprawnych, najczęściej o: 

 budowę/adaptację łazienki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 

 budowę/adaptację centralnego ogrzewania dostosowanego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej, 

 likwidację progów w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej, 

 podjazdy, pochylnie, oporęczowanie. 

Wnioski rozpatrywane były wg indywidualnych potrzeb, a dofinansowanie przyznano tylko, 

jeśli likwidacja barier ułatwia w miarę samodzielne poruszanie się w miejscu zamieszkania. 

Dofinansowanie otrzymały tylko osoby, które poruszają się przy pomocy wózka 

inwalidzkiego, balonika lub kul.    

 

Złożone wnioski Zawarte umowy 
Wypłacone 

dofinansowania 

58 

liczba 
Osób 

kwota 
w zł 

liczba 
osób 

kwota 
w zł 

11 17 725,00 11 17 725,00 
  

Złożone wnioski Zawarte umowy 
Wypłacone 

dofinansowania 

16 

Liczba 
osób 

Kwota 
w zł 

Liczba 
osób 

Kwota 
w zł 

11 118 096,00 11 118 096,00 

  

Złożone wnioski Zawarte umowy 
Wypłacone 

dofinansowania 

93 

Liczba 
osób 

Kwota 
w zł 

Liczba 
osób 

Kwota 
w zł 

14 164 104,00 14 164 104,00 
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Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka stanowi niezbędny czynnik wszechstronnego rozwoju, 

potęguje oddziaływania wychowawcze i usprawniające, poprzez kształtowanie takich cech 

charakteru jak: zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, wytrwałości i wiary we 

własne siły. Sport, kultura fizyczna działa na organizm ludzki w trzech aspektach; 

fizjologicznym, psychicznym, społeczno-wychowawczym. Sport, wychowanie fizyczne oraz 

wszelka inna aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy rehabilitacji jest jednym  

z istotniejszych elementów życia osób niepełnosprawnych. Podstawowym zadaniem 

rehabilitacji jest usprawnienie jednostki pod względem fizycznym, umysłowym, psychicznym 

lub społecznym i obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających 

za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

Dofinansowanie udzielono na różne zajęcia, imprezy, a także wycieczki dla osób 

niepełnosprawnych, w tym: 

 IV Wałbrzyskie bocce- turniej, 

 "Spotkanie z Afryką", warsztaty bębnów afrykańskich dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych "Międzynarodowy dzień niewidomych 

"BIAŁA LASKA", 

 Jubileusz 20-lecie "Amazonek", 

 Roczny cykl działań „Aktywność ruchowa,  a niepełnosprawność osób starszych”, 

 XIII Rajd Integracyjny "Pomorze Zachodnie - 2016", 

 XIII turniej szachowo warcabowy osób niepełnosprawnych z kolacją Andrzejkową. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”. 

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu 

polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie 

dają większe możliwości na aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz aktywności 

społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą 

likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. Program obejmuje dwa Moduły: likwidację barier utrudniających 

aktywizację społeczną i  zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

W ramach I modułu realizowane są następujące zadania: 

 likwidacja bariery transportowej: dofinansowanie zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu do 85%, jednak nie więcej niż 5 000 zł, 

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B do 75 %. 

Złożone wnioski Zawarte umowy 
Wypłacone 

dofinansowania 

Ilość kwota ilość 
Kwota 

w zł 
ilość 

Kwota 
w zł 

10 147 027 10 147 027,00 10 146 968,00 
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 likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania - maksymalnie 90 %, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania wynosi 

maksymalnie 4 000 zł, w przypadku osoby głuchoniewidomej i maksymalnie 2000 zł 

w przypadku pozostałych adresatów programu, 

 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej, dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną 

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, albo inny koszt zapewnienia 

opieki nad dzieckiem) w wysokości 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2 400 zł w ciągu 

roku, dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów. 

W ramach modułu II udzielana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

w tym: 

 opłata za naukę (czesne), równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, 

aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), 

przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie 

w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie 

przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, 

 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), maksymalnie 

1000 zł, 

 dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami 

studiów doktoranckich wysokość dofinansowania wynosi do 4 000 zł. 

Liczbę osób uczestniczących w Programie „Aktywny samorząd” oraz wydatkowane na 

realizację programu środki finansowe przedstawia poniższa tabela. 

 MODUŁ I 
likwidacja barier utrudniających 

aktywizację społeczna i zawodową 

Liczba osób Kwota w zł 

Obszar A 

likwidacja bariery transportowej 
 

Zadanie 1 

oprzyrządowanie samochodu 
4 15 412,00 

Zadanie  2 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 
4 5 056,00 

Obszar B 

likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w 
społeczeństwie informatycznym 

 

Zadanie 1 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i 
jego elementów 

15 100 589,00 

Zadanie 2 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

2 3 200,00 

Obszar D 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

 

8 15 502,00 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym 

Moduł II 

45 87 410,00 
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Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 

zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celami operacyjnymi programu są:  

 poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

 w sprzęt rehabilitacyjny, 

 zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek 

edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej, 

 zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach 

socjalnych osób prawnych, 

 zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz 

organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych, 

 zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne, 

 poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W 2016 roku w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami Gmina 

Wałbrzych wystąpiła do PFRON o dofinansowanie do zakupu autobusu 

dziewięcioosobowego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

i w podeszłym wieku dla Domu Seniora – Rusinowa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznał dofinansowanie w kwocie 66 960,00 zł. Realizatorem programu 

jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej przedstawiam potrzeby na 
terenie miasta Wałbrzycha w zakresie zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu. 

Ze zgłaszanych w ubiegłym roku potrzeb, realizacja niektórych jest mocno 

zaawansowana. Trwa remont siedziby MOPS przy ul. Kilińskiego, rozpoczęto procedury 

związane z remontem  parterowego budynku przy ul. Ogrodowej 2a, w celu utworzenia 

mieszkań chronionych, w roku ubiegłym zrealizowaliśmy superwizję części pracowników 

socjalnych. W celu polepszenia jakości usług socjalnych dla mieszkańców konieczne są w 

roku 2017 następujące działania:  

 Uruchomienie i utrzymanie mieszkań chronionych w parterowej części budynku 

przy ul. Ogrodowej 2a.  

Na terenie Wałbrzycha jest znaczna liczba osób samotnych, chorych, które mogą 

samodzielnie funkcjonować jedynie przy zapewnieniu im odpowiedniego wsparcia, 

dlatego konieczne jest uruchomienie mieszkań chronionych. W wyniku przebudowy ma 

powstać 7 mieszkań chronionych dla max, 21 osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, w 

tym z zaburzeniami psychicznymi. Powstanie również punkt wydawania posiłków z 

zapleczem kuchennym, sala warsztatowo-szkoleniowa dla mieszkańców,  

zagospodarowane zostanie otoczenie całego budynku.  

 

 Dostosowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej do obowiązujących standardów. 

W wyniku uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z grudnia 2016 roku Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej została wyłączony ze struktur Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej i włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń OIK odbiegają od 

obowiązujących dla tego typu placówek standardów, dlatego konieczne jest 

przeprowadzenie prac remontowych oraz uzupełnienie wyposażenia. 

 

 Utworzenie kolejnych domów dziennego pobytu dla starszych mieszkańców 

miasta. 

 Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje tylko jeden dzienny dom pobytu dla 20 osób 

starszych, zlokalizowany w dzielnicy Podzamcze. W związku ze starzeniem się 

społeczeństwa konieczne jest utworzenie większej liczby takich placówek. Celem takich 

domów jest zachowanie osób w podeszłym wieku w jak najlepszym zdrowiu fizycznym 

i psychicznym bez konieczności umieszczania w domach pomocy społecznej. Dla 

podtrzymania sprawności psychicznej i fizycznej dla uczestników domu prowadzona jest 

terapia  zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz  imprezy 

kulturalne.  

 Utworzenie kolejnych klubów seniora. 

W ramach utworzonych domów dziennego pobytu można utworzyć niewielkim 

kosztem kluby seniora działające po godzinach otwarcia domów. Osoby w wieku 

emerytalnym dla podtrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej powinny mieć 
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możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Zadaniem Klubów Seniora jest 

integrowanie środowiska osób starszych i umożliwienie aktywnego spędzania czasu. 

W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe, działają kółka zainteresowań itp. 

Uczestnicy aktywnie włączają się życie dzielnicy i działają na jej rzecz, co pozwala im 

dłużej zachować sprawność  intelektualną jak i fizyczną. Placówki te łączą funkcję 

miejsca integrującego mieszkańców dzielnicy, świetlicy dla dzieci, klubu dla 

młodzieży oraz miejsca dla osób starszych.  

 Prowadzenie szkoleń i superwizji terenowych pracowników socjalnych.  

W celu poprawienia jakości pracy pracowników socjalnych konieczne jest 

systematyczne szkolenie pracowników socjalnych oraz przeprowadzanie superwizji. Od 

wysokiej jakości pracy oraz aktywności pracowników socjalnych, którzy wykonują bardzo 

trudny zawód zależą wyniki działań pomocy społecznej, która zmierza poprzez udzielana 

pomoc do   usamodzielnienia korzystających z pomocy społecznej. Działanie to ma 

charakter ciągły i będzie realizowane rokrocznie. 

  

 

 

 


