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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

MIEJSKO – GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY ZA 2012 ROK 

 

 

I. RAMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy   Społecznej w Gołańczy,  na mocy Uchwały  Rady Miasta  

i Gminy Gołańcz rozpoczął działalność  z dniem 26 maja 1990 roku. W 2012 roku Miejsko 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Gołańczy,  realizował zadania wynikające w 

szczególności z : 

           ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych , 

           ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc                                   

państwa w zakresie dożywiania”, 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

statutu Ośrodka z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

 

 II   STAN ZATRUDNIENIA 

 
1. PRACOWNIKÓW MGOPS  (Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW   ŚDS)  NA    

DZIEŃ 31.12.2012 r.  
   

   

Lp.  

   

        Stanowisko pracy  

           

                                Liczba etatów  

1.  kierownik  1 etat  

2.  Główna księgowa  0,5 etatu  

3.  Specjaliści pracy socjalnej  5 etatów  / w tym czterech pracujących w terenie- tzw. 

rejonie pracy socjalnej /  
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4.  Referent d.s. dodatków 

mieszkaniowych  

0,5 etatu  

5.  Starszy referent d.s. świadczeń 

rodzinnych  

1,5 etatu  

6.  Referent w księgowości  0,5 etatu  

7.  Sprzątaczka  0,5 etatu  

   

Liczba pracowników MGOPS (z wyłączeniem pracowników ŚDS)  ogółem – 11 osób – 9,5 etatu / 

1 osoba łączy   stanowiska pracy p.5 i 6/  

 2.  PRACOWNIKÓW  ŚDS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.  

   

l.p.   Stanowisko pracy  Liczba etatów  

1. Kierownik 1 

2. Starszy terapeuta 1 

3. Instruktor terapii  3 

4. Terapeuta  ½ 

5. Opiekun ½ 

6. Kierowca 1 

7. Sprzątaczka ¼ 

8. Referent księgowości ½ 

           

Liczba pracowników ŚDS ogółem – 10 osób – 7 ¾ etatu, w tym faktycznie świadczących 

pracę na dzień 31.12.2012 r. – 8 osób 

Legenda: Osoby wymienione w punkcie 5,8 przebywają na urlopie wychowawczym. Za 

osobę na stanowisku referent księgowości , zawarto umowę o pracę na czas zastępstwa. 

   

   
 

III  OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY WYNIKAJĄCE Z 

USTAWY O         POMOCY SPOŁECZNEJ 

1.Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z pomocy społecznej  udziela się 

osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:  

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
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Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

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

dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza: 

- dla osoby samotnie gospodarującej 477,00 zł (zmiana od października 2012 r. 542 zł)  

- dla gospodarstw domowych (rodzin) 351,00 zł na osobę w rodzinie (zmiana od października 

2012 r. 456 zł) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności. 

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

rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Udzielone świadczenia mają charakter obowiązkowy albo fakultatywny.  Okres na jaki się 

przyznaje świadczenie (np. zasiłek okresowy)  zależy od okoliczności sprawy. 

 

2. Zadania własne gminy /obowiązkowe i fakultatywne- najważniejsze informacje/ 

                  - Do najważniejszych zadań własnych gminy należy udzielanie świadczeń w postaci: 

a. Zasiłku stałego. 

 W 2012 roku tą formą pomocy było objętych 19 osób w rodzinie i 26 osób samotnych. w 

tym  26 to osoby samotnie gospodarujące. Kwota przyznanych świadczeń to 150 073 zł w 

całości z dotacji od Wojewody.  

 

b. Posiłku. 

 Tej formy pomocy udziela się w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”. Na mocy porozumienia Wojewody z Miastem i Gminą Gołańcz 

całkowita kwota przeznaczona na realizację programu wyniosła 248 830 zł. Udział gminy 

w realizacji zadania wyniósł 26,52 procent. W ramach tej formy pomocy dożywia się 

przede wszystkim dzieci   z terenu miasta i gminy, w szkołach na terenie gminy i poza nią. 

Kryterium dochodowym tej formy pomocy jest dochód netto nie większy niż 150% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,tej formy pomocy może udzielić 

także z własnej inicjatywy dyrektor szkoły do której uczęszcza dziecko pod warunkiem, że 

liczba  dzieci dożywianych z tzw. puli dyrektora nie przekroczy 20% ogółu uczniów 

dożywianych na terenie gminy. 

Poza dziećmi w liczbie 243, dożywiano  także osoby dorosłe, w roku 2012 było tych osób 

ogółem 11. Byli oni dożywiani w miesiącach styczeń – kwiecień, listopad – grudzień 2012 

r. Realizator usługi dożywiania dzieci (w szkołach poza miastem Gołańcz, na terenie 

gminy), oraz osób dorosłych został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. 

W ramach dotacji zakupiono artykuły do stołówki w Zespole Szkół w Gołańczy celem 

doposażenia na łączną kwotę 17.700 zł. 

c. Usług opiekuńczych. 

W roku 2012 tą formą pomocy była objęte dwie osoby starsze i samotne. 

 

d. Zasiłku celowego i w naturze. 

W 2012 roku udzielono  świadczeń na łączną kwotę 73,160,00  zł. Najczęstszym 

powodem wnioskowania o pomoc była niemożność zakupienia opału, odzieży, 

żywności w ramach posiadanych przez rodzinę środków finansowych 

Przyznawano przeciętnie 20 zasiłków celowych miesięcznie. Wysokość zasiłku 

była zróżnicowana i kształtowała się najczęściej  od 50 – 250 zł. Z zasiłków 

celowych był sfinansowany także udział własny MGOPS Gołańcz w projekcie 

„Bezpieczna przystań”. Szczegółowe zasady udzielania w/w świadczeń określa 

Ustawa o pomocy społecznej. 
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e. Pomoc udzielana z powodu bezdomności. Z powodu bezdomności udzielano 

pomocy trzem osobom z których dwie przebywały poza terenem gminy (jedna w 

ośrodku dla bezdomnych, druga na terenie miasta Wągrowca) . Jedna osoba 

bezdomna otrzymała mieszkanie z zasobów komunalnych gminy Gołańcz w maju 

2012 roku. 

f. Pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych. Liczba osób, którym udzielono 

pomocy po opuszczeniu zakładu karnego wyniosła  4. Wszyscy powrócili do 

rodzin i choć nie znaleźli stałego zatrudnienia to  podejmują prace dorywcze. 

g. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Może być prowadzona 

niezależnie od dochodu rodziny.  Prowadzona – także w oparciu o kontrakt 

socjalny, praca socjalna, przyczynia się do zahamowania postaw roszczeniowych 

wśród klientów pomocy społecznej oraz bardziej efektywnej dystrybucji świadczeń 

pieniężnych. Pracownik socjalny wspomaga się innymi specjalistami np. 

prawnikiem, psychologiem, lekarzem. 

h. Poradnictwo prawne. W 2012 roku prawnik udzielił 60 porad prawnych mieszkańcom 

miasta i gminy Gołańcz oraz zapewnił obsługę prawną Ośrodka. 
 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

 

 Instytucjami z którymi MGOPS w Gołańczy najczęściej współpracuje to : 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, Policja, Szkoły, Sąd, 

ZGKiM, MGKRPA,ZUS, KRUS, Stowarzyszenia i Fundacje,TPD -  Koło 

Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych .     

 

Zestawienie najistotniejszych różnic w kwotach świadczeń lub liczbie osób 

którym przyznano decyzją świadczenia w porównaniu do lat 2010 - 2011  

 

Lp. Rodzaj świadczenia       Całkowita kwota w 

zł wydatkowana na 

realizację 

świadczenia/zadania w 

latach 

2010 2011 2012 

1. Zasiłek stały 166.811,11  159.841,00   150.073,00 

2. Zasiłek okresowy 198.005,76 163.156,68 119. 134,00 

3. Wszystkie formy 

świadczeń w ramach 

programu „Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania” 

222.737,00 186.006,00 248. 830,00 

4. Usługi opiekuńcze 11.747,35 7.973,95 7.535,00 

5. Zasiłek celowy 97.720,00 54.351,00 73.160,00 

6. Wydatki związane z 

opłatami za pobyt 

mieszkańców gminy 

Gołańcz w DPS 

182.033,67 182.647,04 210. 671,00 
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IV POMOC W POSTACI DODATKU MIESZKANIOWEGO 

DODATKI MIESZKANIOWE - aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego 

należy złożyć: 

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. 

Dodatek przysługuje: 

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 - członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, 

   - osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i 

właścicielom 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. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym. 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje 

się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków 

gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

 

    35m2- 45,50 m2 dla 1 osoby 

    40m2 - 52,00 m2 dla 2 osób 

    45m2 - 58,50 m2 dla 3 osób 

    55m2 - 71,50 m2 dla 4 osób 

    65m2 - 84,50 m2 dla 5 osób 
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Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku. Wysokość dodatku mieszkaniowego w naszej 

gminie wynosi 50% wydatków przypadających  na normatywną powierzchnię zajmowanego 

lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego 

lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu.Jeżeli lokal mieszkalny nie 

jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania ,w 

instalację ciepłej wody  lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego poza 

lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt 

na zakup opału  stanowiący część dodatku mieszkaniowego. 

 

 Statystyka wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2012 roku. 

 W roku 2012 MGOPS w Gołańczy zrealizował wypłatę 2718 dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 532. 813,19zł  pomagając w ten sposób 226 rodzinom w mieście i 

gminie Gołańcz. Kryterium dochodowe od marca 2012 roku wynosi 125% najniższej 

emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym oraz 175% najniższej emerytury w 

gospodarstwie jednoosobowym najniższej emerytury ( 799,18zł ). 

 

 

 
Kwota dodatków w zł Liczba dodatków 

2011 2012 2011 2012 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej 
169  380,27 151081,31 847 801 

Spółdzielnie- (Mieszkaniowa 

ROLDOM, PAŁUKI, 

CZESŁAWICE) 

227  824,89 186179,76 950 858 

Wspólnoty- EDEN, NASZ DOM, 

WM KOWALIKA i KAROLA 

LIBELTA 

95  515,65 79984,04 408 353 

Inne (właściciele prywatni, 

Nadleśnictwo, Oświata) 
117  838,86 115568,08 783 706 

RAZEM 610  559,67 532 813,19 2 988 2718 
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V. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.   

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy realizuje zadania wynikające z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych ( ustawa z dnia 28 listopada 2003r, Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z póź. 

zm. ) w myśl której, realizowane są : 

1) zasiłki rodzinne i dodatki  do zasiłku rodzinnego   

2)  świadczenia opiekuńcze  

Do dnia do 31 października 2012r zasiłek rodzinny przysługiwał osobom, jeżeli dochód rodziny na 

osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza kwoty 583,00 zł.  Od 1 listopada 

2012 r przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł, a w 

przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności nie 

przekracza kwoty 623,00 zł.  

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,  

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia; 

3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

Wydatki na zasiłki rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2012 wyniosły 

1.142.073,00 zł . 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo , w wysokości 1000,00 zł – w 2012r    

     wypłacono łącznie dodatków na kwotę 51.000,00  zł, 

 

2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego przysługuje  

    w wysokości 400,00 zł miesięcznie –  w 2012r dodatki te zostały wypłacone w kwocie 161.001,00 

zł, 

 

3) dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na  

    dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci – kwota jaka została wypłacona w  

2012r  

     wynosi 98.320,00 zł, 

 

4) dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 80,00 zł   

    miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego –w 2012r wypłacono    

    dodatki w łącznej kwocie 210.560,00 zł,  

 

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje miesięcznie w wysokości: 

    - 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – wypłacono ich w 2012r na łączną 

kwotę - 7.620,00 zł, 

    - 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia –  w  roku 2012r  

       wypłacono 43.760,00 zł  

 

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku , w wysokości 100,00 zł na    

    dziecko -w roku 2012 wypłacone zostały dodatki na kwotę 82.100,00 zł, 
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7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem  zamieszkania przysługuje 

przez  

    10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (trwania roku szkolnego), czyli od września do 

czerwca   

    następnego roku kalendarzowego : 

*na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła  

w wysokości  90,00 zł miesięcznie na dziecko – kwota wypłacanych zasiłków za 2012r wynosi 

15.300,00 zł  
 

*na pokrycie wydatków związanych  z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła w 

wysokości 50,00 zł na dziecko – kwota wypłaconych zasiłków w 2012r wynosi 79.800,00 zł, 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana była w minionym roku 

niezależnie od wysokości dochodów, na żywo urodzone dziecko w kwocie 1000,00 zł na jedno 

dziecko – wypłacono łącznie z tego tytułu 99.000,00 zł. 

Świadczenia opiekuńcze: 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała w wieku ukończenia 21 

roku życia  

4) osobie, która ukończyła 75 lat  

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie – w roku 2012r. wypłacono 

zasiłków na kwotę  588.285,00 zł. 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i 
dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury 

bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. 

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznością stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny – 

wypłacono świadczeń na kwotę 557.146,00 zł. 
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Zestawienie najistotniejszych różnic w kwotach w zł świadczeń, którym 

przyznano decyzją świadczenia w porównaniu do 2011r.  
 

Świadczenia : Okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011  

Liczba 

świadczeń 
Okres od  
01.01.2012 do 

31.12.2012 

Liczba świadczeń 

1.Zasiłek rodzinny 
 

1.221.683,00 14 357 1.142.073,00 13072 

2.Dodatek z tyt. 

urodzenia dziecka 
64.000,00 64 51.000,00 51 

3.Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia się dziecka 

104.000,00 104 99.000,00 99 

4.Dodatek z tyt. 

urlopu 

wychowawczego 

163.455,00 425 161.001,00 412 

5.Dodatek z tyt. 

samotnego 

wychowania 

117.610,00 665 98.320,00 560 

6.Dodatek z tytułu 

wielodzietności 
240.800,00 3010 210.560,00 2632 

7.Dodatek z tyt. 

kształcenia i 

rehabilitacji 

55.240,00 723 51.380,00 674 

8.Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

88.000,00 880 82.100,00 821 

9.Dodatek z tyt. nauki 

w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

internat – 

16.560,00 
dojazdy – 

79.150,00 

184 
 

1583 

internat – 
15.300,00 

dojazdy –  

79.800,00 

 

170 
 

1596 

10.Zasiłek 

pielęgnacyjny 
 

571.455,00 3735 588.285,00 3845 

11.Świadczenie 

pielęgnacyjne 
322.297,00 

 
630 557.146,00 1093 

RAZEM 3.044.250,00 

 

X 3.135.965,00 X 
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VI  REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O 

FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM 

 

 

 Na dzień 31 grudnia 2012 roku wypłacono 53 osobom świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Łączna liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 62 osoby, z czego 

27 dłużników alimentacyjnych jest z naszej gminy, a 35 dłużników z innej gminy. Ogólna 

kwota zadłużenia wobec Wojewody Wlkp. z tytułu wypłat świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wynosi 850.376,93 zł (w tym odsetki – 239.447,29 zł), z tego w 2012 roku 

odzyskano kwotę 48.265,91 zł. Stan zadłużenia wobec Wojewody Wlkp. z tytułu wypłaconej 

zaliczki alimentacyjnej wynosi 245.295,07 zł, z czego w 2012 roku odzyskano 3.785,66 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych zostały zawarte w sprawozdaniu kwartalnym, które zostały przekazane do 

UMiG.  

 W 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym wypłacane jest 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego wzrosła o 4 osób, co wiąże się również ze wzrostem 

liczby dłużników alimentacyjnych o 7 osób, z tego 3 dłużników jest z naszej gminy, zaś 4 z 

innej gminy. Wzrosła także ściągalność zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego z kwoty 35.901,84 zł w 2011 roku do kwoty 48.265,91 zł na koniec 2012 

roku oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej z 2.469,02 zł do 3.785,66 zł w 2012 roku. 
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VII Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul.. Karola Libelta 4 

62-130 Gołańcz 

tel./fax 672611707 

e-mail sdsgolancz@wp.pl 

kierownik Elżbieta Stachowiak 

 

 

 

  1. Podstawy funkcjonowania ŚDS 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy. Dom działa na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

– Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) 

oraz wydanych na jej podstawie aktów  wykonawczych, 

– Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz.U. Nr 111, 

poz. 535 ze zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy, 

– Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, 

– Regulaminu Domu zatwierdzonego przez Wojewodę. 

 

 

Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu 

ponadlokalnym. 

Placówka typu B – ośrodek wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo - niepełnosprawnych 

intelektualnie, posiadających zdolność prawną lub ubezwłasnowolnionych reprezentowanych 

przez opiekuna prawnego. 

  2.Organizacja pracy Domu 

 

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo 

wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie co najmniej przez 6 godzin dziennie 

prowadzone są zajęcia terapeutyczne z uczestnikami . Pozostały czas przeznacza się na 

czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji 

.Uczestnicy dowożeni są na zajęcia 14-osobowym autobusem Ford Transit będącym w 

dyspozycji ŚDS, w godzinach od 7.30 do 9.30. Odwożenie uczestników odbywa się w 

godzinach od 14.30do 16.30. Dzienny plan zajęć w Domu przedstawia się następująco: 

– od 7.30 do 9.30 – dowóz uczestników, trening higieniczny, zajęcia świetlicowe, gry i 

zabawy ruchowe, indywidualne rozmowy, zajęcia w pracowniach terapeutycznych 

– od 10.00 do 10.30 spotkanie przy kawie całej społeczności (uczestnicy , zespół 

wspierająco-aktywizujący i pozostali pracownicy ) , wspólny posiłek przygotowany w 

ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego 

– od 10.30 do 13.15– zajęcia w pracowniach terapeutycznych 

– od 13.15 do 13.30– przerwa obiadowa 

– od 13.30do 15.30– zajęcia terapeutyczne, zajęcia świetlicowe 

– od 14.30 do 16.30 odwożenie uczestników w trzech grupach według harmonogramu – 

ostatnia grupa odjazd o godz.15.30 

mailto:sdsgolancz@wp.pl
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W zakresie możliwości spożywania obiadów w Domu uczestnicy mają możliwość zakupu 

obiadu dowożonego przez firmę cateringową. Ponadto Dom zapewnia każdemu uczestnikowi 

spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. 

 

 

 3. Uczestnicy – liczba, podstawa kwalifikacji 

 

Aktualnie w zajęciach ŚDS uczestniczy 30 osób – 19 uczestników z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym, 11 ze stopniem umiarkowanym. Uczestnicy przyjmowani 

są do placówki na ich wniosek lub na wniosek opiekuna prawnego. Decyzję o kontynuacji 

udziału w zajęciach podejmuje kierownik ŚDS kierując się opinią wydaną przez zespół 

wspierająco-aktywizujący Domu. Decyzję o przyznaniu pomocy w formie usług ŚDS oraz 

odpłatności za te usługi podejmuje kierownik MGOPS w Gołańczy. Warunkiem przyznania 

pomocy w formie skierowania na zajęcia terapeutyczne jest posiadanie przez osobę 

zainteresowaną aktualnego  zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w 

zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. Przyszli uczestnicy przedkładają  

orzeczenie o niepełnosprawności (o ile  takie posiadają) , a także zaświadczenie lekarskie 

wydane przez lekarza psychiatrę  lub lekarza neurologa i psychologa.  

4. Warunki lokalowe 

 

ŚDS mieści się w jednokondygnacyjnym budynku, wzdłuż którego usytuowany jest taras. 

Teren wokół budynku jest ogrodzony, od strony szczytowej znajduje się plac rekreacyjno-

ruchowy. Usytuowanie Domu znajduje się w dogodnym punkcie komunikacyjnym, w 

otoczeniu sprzyjającym bezpieczeństwu i spokojowi uczestników. Nie posiada barier 

architektonicznych oraz wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie 

osobom niepełnosprawnym (podjazd do wózków inwalidzkich). Wszystkie pomieszczenia 

Domu usytuowane są na jednym poziomie, wzdłuż długiego korytarza. Wejścia do 

pomieszczeń pozbawione są progów, drzwi o szerokości 90 cm umożliwiają poruszanie się 

osobom na wózkach inwalidzkich. ŚDS zajmuje powierzchnię 378 m² co stanowi około 12,6 

m² przypadających na jednego użytkownika. 

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia i pracownie terapeutyczne: 
 

 

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

1. Biuro Kierownika 11,00 m2 

2. Pracownia terapeutyczna 14,30 m2 

3. Pracownia plastyczna 15,70 m2 

4. Korytarz 4,20 m2 

5. Szatnia 16,10 m2 

6. Świetlica 32,20 m2 

7. Stołówka 42,60m2 

8. Kuchnia 10,30 m2 

9. Magazyn 6,90 m2 

10. WC 4,20 m2 

11. Magazyn 3,20 m2 
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12. Korytarz 6,20 m2 

13. Zmywalnia 6,70 m2 

14. Korytarz -łącznik 4,60 m2 

15. Pokój telewizyjny 10,20 m2 

16. Pomieszczenie gospodarcze 10,50m2 

17. WC – wózki inwalidzkie 5,50 m2 

18. WC – dla mężczyzn 7,20 m2 

19. WC – dla kobiet 6,90 m2 

20 WC –  personel 4,30 m2 

21 Korytarz 53,60 m2 

22 Pracownia  komputerowa 10,10 m2 

23 Pracownia krawiecko - tkacka 10,20 m2 

24. Pracownia terapeutyczna 9,80 m2 

25. Klatka schodowa 14,10 m2 

26 Pracownia terapeutyczna – sklepik 5,20 m2 

 

 

 

5. Usługi realizowane przez ŚDS 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy świadczy usługi specjalistyczne w zakresie: 

– treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, 

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

– treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi 

osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w 

instytucjach kultury, 

– treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych, 

– poradnictwo psychologiczne- zajęcia z psychologiem, 

– pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, 

– pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i 

pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do 

jednostek ochrony zdrowia , pomoc w realizacji świadczeń rehabilitacyjnych, 

– niezbędnej opieki, 

– terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja , 

– zajęcia w pracowni plastycznej, 

– zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, 

– zajęcia w pracowni krawiecko-tkackiej, 

-    zajęcia w pracowni komputerowej, 

– zajęcia z muzykoterapeutą, 

– zajęcia z logopedą. 
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Usługi w Domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. 

 

6.Zespół wspierająco-aktywizujący 

 

Zespół wspierająco-aktywizujący stanowią kierownik i pracownicy świadczący usługi w 

Domu. Zbiera się on  raz na 6 miesięcy lub częściej w zależności od potrzeb, celem 

omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i 

osiągniętych rezultatów. 

 

7.Współpraca z rodziną i środowiskiem 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy utrzymuje stały kontakt z rodzinami i 

opiekunami  uczestników.  Prowadzony jest rejestr powyższych kontaktów.  Ponadto personel 

Domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z ośrodkami 

pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradnią zdrowia psychicznego, 

szpitalem psychiatrycznym, Gołanieckim Ośrodkiem Kultury, Kościołem, organizacjami 

pozarządowymi ( Koło Emerytów i Rencistów)osobami i podmiotami działającymi na rzecz 

integracji społecznej uczestników. 

8. Działalność kulturalno-oświatowa 

Dom organizuje liczne imprezy i uroczystości okolicznościowe związane z tradycjami, 

świętami, porami roku ( spotkania imieninowe, urodzinowe uczestników, Walentynki, Dzień 

Kobiet, spotkania wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Jasełka, Andrzejki, Mikołajki, 

spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa). Na imprezy zapraszani są goście – wolontariusze 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Rada Rodziców i Opiekunów, 

przedstawiciele Policji, pracownicy MGOPS w Margoninie. 

Uczestnicy biorą również udział w imprezach organizowanych poza ŚDS, na zaproszenie 

innych jednostek i zaprzyjaźnionych placówek. Działania udokumentowane są w kronikach 

prowadzonych w Domu oraz licznymi fotografiami. 

Ponadto prowadzony jest zeszyt „Spotkania społeczności”, gdzie dokonywane są wpisy z 

każdej organizowanej imprezy i uroczystości. 

9.  Kadrę ŚDS stanowiły - oprócz pracowników etatowych wymienionych na stronie 2-  

także osoby z którymi zawarto umowy cywilno – prawne tj. : muzykoterapeuta (od 

stycznia do czerwca i w miesiącu grudniu 2012 r.), logopeda ( od stycznia do czerwca i od 

września do grudnia 2012 r.) fizjoterapeuta - rehabilitant  ( od lutego do czerwca i od września 

do grudnia 2012). 

 

 10.Źródło finansowania 

 

Jedyne źródło finansowania stanowiły środki przekazane z budżetu Wojewody, które w 2012 

roku wynosiły 343.200,00  zł. z czego wydatkowano 342.757,26 zł. 
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VIII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO W GOŁAŃCZY ZA 2011 ROK 
 

1. Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gołańczy (w 

skrócie ZI) 

ZI w Gołańczy działa na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr 

4/27/11  z dnia  z 25 stycznia 2011 r., który to akt prawa miejscowego określił 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Podstawą prawną Uchwały jest Ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zarządzeniami Burmistrza wydanymi na 

podstawie w/w Uchwały  określono skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 

31.12.2012 r. ZI liczył 16 osób, lista członków ZI poniżej w tabeli. 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko pracy Instytucja 

1. Grzegorz Tomaszewski 

Przewodniczący ZI  

 

Kierownik MGOPS Gołańcz 

2. Karolina Poznańska 

Sekretarz ZI 

Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

3. Małgorzata Wachowiak Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

4. Renata Nonna Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

5. Arleta Brzezińska Specjalista pracy 

socjalnej 

MGOPS Gołańcz 

6. Elżbieta Stachowiak Kierownik ŚDS w 

Gołańczy 

MGOPS Gołańcz 

7. Jacek Gurda Kierownik 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

Komenda Powiatowa 

Policji w Wągrowcu  

Posterunek Policji w 

Gołańczy 

8. Bartosz Huszek Dzielnicowy Dzielnicowy 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

9. Maria Kozłowska Członek M-GK ds. 

RPA 

Miejsko-Gminna 

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Gołańczy 

10. Beata Okuniewska- Kryskowiak Pedagog Zespół Szkół w 

Gołańczy 

11. Marceli Marzyński Lekarz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

SALUS w Gołańczy 
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12. Paulina Dudziak Kurator  ds. 

rodzinnych i 

nieletnich 

II Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej dla 

Dorosłych w 

Wągrowcu 

13. Krzysztof Drewicz Starszy kurator  I Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej dla 

Dorosłych w 

Wągrowcu 

14. Jolanta Tomaszewska Psycholog Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu 

15. Marcin Wysocki Dzielnicowy Dzielnicowy 

Posterunku Policji w 

Gołańczy 

16. Michał Chojnicki Asystent rodziny MGOPS w Gołańczy 

 

1. Spotkania i szkolenia ZI 

 W okresie sprawozdawczym ZI w Gołańczy  odbył  cztery spotkania. Na ręce kierownika 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołańczy wpłynęło w 2012 r  18 Niebieskich Kart. Na tej 

podstawie oraz na wniosek kuratora powołano 20 grup roboczych do rozpatrzenia 

poszczególnych spraw. W wyniku działania ZI dwa razy zawiadomiono Prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W siedmiu przypadkach zakończono procedurę 

Niebieskiej Karty w tym pięciu z powodu zaprzestania stosowania przemocy a w dwóch z 

powodu odseparowania sprawcy od ofiary. 

    Dla dzieci pochodzących z rodzin gdzie występuje problem przemocy, przygotowano 

świąteczno – noworoczną  akcję „Światełko w ciemności”  prawie w całości sfinansowaną 

ze środków otrzymanej darowizny. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 

szkolenie na temat „Odizolowanie sprawcy od ofiary – szczegółowe zagadnienia prawne”. 

2. Wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołańczy w okresie 01.01.2012 – 

31.12.2012  

l.p. Rodzaj wydatku Wysokość 

wydatku 

1 Wydatki bezosobowe (umowa o dzieło) 165,00 

2 Zakupy  2.921,22 

- Czasopisma i książki fachowe                                –       555,63 

- art. biurowe                                              -       456,39 

- wyposażenie biura                                    /zakup krzeseł, zegara 

ściennego, kalendarza, tablicy korkowej/ 

                  1.291,07 
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- dyktafon                                                    299,00 

- art. spożywcze (organizacja spotkań)      –      319,13 

3  Szkolenia pracownicze 1.000,00 

4 Pozostałe usługi – koszty przesyłki 24,00 

5 Czynsz za lokal biurowy 679,01 

6 Podróże służbowe krajowe 449,73 

 RAZEM: 5.238,96 

 

Członkowie ZI wykonują pracę w zespole w ramach swoich czynności służbowych bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

IX Projekt „Bezpieczna przystań” 

Projekt „Bezpieczna przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany 

jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń  pomocy 

społecznej. W 2012 r. skorzystało z niego 15 osób – mieszkańców miasta i gminy Gołańcz w 

wieku aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 156.768,61 zł, wkład 

własny gminy – 15.948,90 zł.  Beneficjenci uczestniczyli w szkoleniach i kursach mających 

podnieść ich kompetencje zawodowe. Ukończyli takie kursy jak: „Sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych             i rozpoznawaniem znaków pieniężnych”, „Opiekunka osób chorych, 

starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego”, „Spawanie metodą 

MAG”, „Kierowca obsługi wózków widłowych”, „Operator pił mechanicznych do ścinki 

drzew”, „Profesjonalne sprzątanie”, „Masażystka”, „Jak założyć własną firmę”. Ponadto 

wszyscy uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, prawniczych, zajęciach 

indywidualnych z doradcą zawodowym oraz w kursie „Aktywne techniki poszukiwania 

pracy”. W wyniku działań projektowych wyłoniła się grupa osób zainteresowanych 

 założeniem spółdzielni socjalnej.  Więcej informacji o projekcie – 

www.bezpiecznaprzystan.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezpiecznaprzystan.pl/


18 
 

X –  ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY 

I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kierownik MGOPS może 

przydzielić pomoc w postaci usług asystenta rodziny. MGOPS w Gołańczy w okresie  od 

lipca do grudnia 2012 r. zawarł umowę cywilno – prawną z asystentem rodziny. MGOPS w 

Gołańczy aplikował w konkursie „ Asystent rodziny 2012” o środki finansowe na ten cel i 

pozyskał  5.626,78 zł  ze środków budżetu państwa. Pozostała część pochodziła ze środków 

gminy (2.411,60 zł ). Asystent rodziny w okresie lipiec – grudzień 2012 r. pracował w ramach 

tego programu z sześcioma rodzinami, gdzie wystąpił znaczny stopień nasilenia problemów 

opiekuńczo – wychowawczych. Ustawowe zadania asystenta rodziny są następujące: 

  
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 

skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy rodzinom w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie 

pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie 

członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z 

rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii 

o rodzinie i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; współpraca z 

zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

XI – INNE ZADANIA (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego , specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, program PAED  ). W 2012 r. dla jednej osoby zrealizowano specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 9.850,00 zł 

(finansowane z budżetu państwa). Wypożyczono 15 osobom chorym i niepełnosprawnym 

sprzęt rehabilitacyjny (głównie wózki i chodziki).Ośrodek zatwierdza listę  osób 

korzystających z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (w skrócie PAED) 

oraz z ramienia gminy finansuje transport żywności z Banku w Pile. Rozdziałem darów 

zajmuje się TPD – Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.  

 
 
Sprawozdanie sporządził dnia 06 lutego 2013 r. kierownik MGOPS w Gołańczy Grzegorz Tomaszewski. Część VII dotyczącą 

działalności ŚDS  sporządziła kierownik ŚDS Elżbieta Stachowiak. Dane liczbowe – kwoty w zł sprawdziła Katarzyna 

Gapczyńska Główna księgowa MGOPS Gołańcz. 
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