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W USTCE - stan na dzień 01.02.2021 rok

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek polega w szczególności na:
a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej,
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f) pozyskiwanie dotacji rozwojowych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie  i

realizacja projektów,
g) pozyskiwanie innych środków na pomoc, a wynikających z rozeznania potrzeb,
h) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.
2. Wykonywanie zadań zleconych gminie polega na:

a) organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków  celowych  na pokrycie  wydatków  związanych 
z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
e) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,
f) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających

na  celu  ochronę  poziomu  życia  osób,  rodzin  i  grup  społecznych  oraz  rozwoju
specjalistycznego wsparcia.

3. Wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym polega na:
a) opracowywaniu  i  realizacji  gminnej  strategii  rozwiązywania  zadań społecznych  ze

szczególnym    uwzględnieniem    programów    pomocy    społecznej,    profilaktyki
i  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  innych,  których  celem jest  integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzaniu oceny w zakresie pomocy społecznej,
c) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych,
d) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
e) udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym,
f) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych,
g) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych,
h) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych    w

wyniku zdarzenia losowego,
i) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
j) opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne za osobę, która rezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
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opieki  nad  długotrwale  lub  ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz  wspólnie  nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

k) pracy socjalnej,
l) organizowaniu   i   świadczeniu   usług   opiekuńczych,   w   tym   specjalistycznych,

w miejscu  zamieszkania  z  wyłączeniem specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,

m) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych,
n) dożywianiu dzieci,
o) sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
p) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu 

karnego,
q) kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu,
r) sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
s) utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnieniu środków na 

wynagrodzenia pracowników.
4. Wykonywanie zadań własnych gminy polega na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych,
b) przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c) prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki,
d) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzeniu i realizacji programów osłonowych,
e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianiu informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

II. DODATEK MIESZKANIOWY I DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek  mieszkaniowy  jest  formą  pomocy  materialnej.  Przewidziany  został  dla  osób
posiadających  niskie  dochody,  a  przy  tym  borykające  się  z  wysokimi  opłatami
mieszkaniowymi. Dodatek mieszkaniowy ma za zadanie, przez częściowe pokrycie kosztów
utrzymania mieszkania, ułatwić, a niekiedy nawet umożliwić regularne uiszczanie opłat za
mieszkanie.
Aby  otrzymać  pomoc  w  formie  dodatku  mieszkaniowego  należy  złożyć  komplet
dokumentów, tj.:

1. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
2. deklaracji o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających

datę złożenia wniosku,
3. dokumenty  potwierdzające  wysokość  dochodu  w  ciągu  trzech  miesięcy

poprzedzających datę złożenia wniosku.
Aby  otrzymać  dodatek  należy  spełnić  kryteria  zawarte  w  ustawie  o  dodatkach
mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest decyzją administracyjną na okres
6 miesięcy.
Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej
dodatek mieszkaniowy przysługuje dodatek energetyczny.



Zgodnie z ustawą -  odbiorcą wrażliwym energii  elektrycznej  jest  osoba,  której  przyznano
dodatek  mieszkaniowy  w  rozumieniu  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o
dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
Wymagane dokumenty: decyzja o przyznaniu dodatki mieszkaniowego, wniosek do którego
należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek  energetyczny  na  poszczególne  miesiące  ogłoszony  jest  każdorazowo  w  drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez
Ministra właściwego do spraw gospodarki.

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  ustawę  z  dnia  28  listopada  2003  r
świadczeniach  rodzinnych.  Ustawa  określa  warunki  nabywania  prawa  do  świadczeń
rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Składają się na
niego zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, programy
rządowe oraz zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Świadczeniami rodzinnymi są :

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu;
 urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 samotnego wychowywania dziecka
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 rozpoczęcia roku szkolnego
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2) świadczenia opiekuńcze
 zasiłek pielęgnacyjny
 świadczenie pielęgnacyjne
 specjalny zasiłek opiekuńczy

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nazywana najczęściej
,,becikowym” – celem tego świadczenia jest wsparcie rodzin w związku z urodzeniem 
dziecka.

4) świadczenie rodzicielskie.
Przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnione jest od określonego w ustawie kryterium. Bez
względu  na  wysokość  dochodów  uprawnionych  przyznaje  się  następujące  świadczenia:
zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.
Prawo  do  świadczeń  rodzinnych  ustala  się  na  podstawie  wniosku  wraz  z  kompletem
dokumentów (wzory wniosków do pobrania w osobnej zakładce).

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przyznawane   są   na  warunkach   określonych
w  ustawie  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom,  jeżeli  wynika  to  z  wiążących  Rzeczpospolitą  Polską  umów

dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.



Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  w  wysokości  bieżąco  ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  ma  prawo osoba uprawniona do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której
w  okresie  ostatnich  dwóch  miesięcy  nie  wyegzekwowano  pełnej  należności  z  tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za  bezskuteczną  egzekucję  uważa  się  również  niemożność  wszczęcia  lub  prowadzenia
egzekucji  alimentów  przeciwko  dłużnikowi  alimentacyjnemu  przebywającemu  poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

2. braku  możliwości  wskazania  przez  osobę  uprawnioną  miejsca  zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od
dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej  do  ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie lub
w pieczy zastępczej;

2. zawarła związek małżeński.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego
od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela
wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której
w  okresie  ostatnich  dwóch  miesięcy  nie  wyegzekwowano  pełnej  należności  z  tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Działania  podejmowane  wobec  dłużników  alimentacyjnych  przez  organ  właściwy
dłużnika
Organ  właściwy dłużnika  przeprowadza  wywiad  alimentacyjny,  w  celu  ustalenia  sytuacji
rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia
oraz  przyczyn  niełożenia  na  utrzymanie  osoby  uprawnionej  oraz  odbiera  od  niego
oświadczenie majątkowe.
Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na
skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym
oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku  gdy  dłużnik  alimentacyjny  nie  może  wywiązać  się ze  swoich  zobowiązań
z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się
jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania
się  jako  bezrobotny  oraz  informuje   właściwy  powiatowy  urząd  pracy   o potrzebie
aktywizacji zawodowej dłużnika.



Jeżeli  dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub
odmówił:

1. złożenia oświadczenia majątkowego,
2. zarejestrowania  się  w  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  bezrobotny  albo

poszukujący pracy,
3. bez uzasadnionej  przyczyny,  w  rozumieniu  przepisów o  promocji  zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub
innej  pracy  zarobkowej,  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,  prac
interwencyjnych,  robót  publicznych,  prac  na  zasadach  robót  publicznych  albo
udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ   właściwy   dłużnika    wszczyna    postępowanie    dotyczące    uznania    dłużnika
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji  o  uznaniu  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się  od  zobowiązań
alimentacyjnych  nie  wydaje  sie  wobec  dłużnika,  który  przez  okres  6  ostatnich  miesięcy
wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż
50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów. Gdy decyzja o uznaniu
dłużnika  za  uchylającego się  od  zobowiązań alimentacyjnych  stanie  się  ostateczna,  organ
właściwy dłużnika:
składa  wniosek  o  ściganie  dłużnika  za  przestępstwo  określone  w  art.  209  §  1  ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Czynności  podejmowane  przez  organ  wypłacający  świadczenie  z  funduszu
alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych.

Dłużnik  alimentacyjny  jest  zobowiązany  do  zwrotu  organowi  właściwemu  wierzyciela
należności  w  wysokości  świadczeń  wypłaconych  z  funduszu  alimentacyjnego  osobie
uprawnionej,  łącznie  odsetkami   ustawowymi   za   opóźnienie.   Odsetki   są   naliczane   od
pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do
dnia spłaty.
Należności  przypadające  od  dłużnika  alimentacyjnego  z  tytułu  świadczeń  wypłaconych
z  funduszu  alimentacyjnego  podlegają  ściągnięciu  wraz  z  odsetkami  w  drodze  egzekucji
sądowej    na     podstawie     przepisów     o     egzekucji     świadczeń     alimentacyjnych,
z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Jeżeli  jest  prowadzone  postępowanie  egzekucyjne  w  celu  zaspokojenia  roszczeń  osoby
uprawnionej z tytułu alimentów,  organ  właściwy wierzyciela,  który  wypłacał  świadczenia
z  funduszu  alimentacyjnego,  będący  wierzycielem  należności,  przyłącza  się  do  tego
postępowania. Organ, który przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, ma te same prawa
co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy
wierzyciela   przekazuje   do    biur    informacji    gospodarczej    informacje    gospodarcze  o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres
dłuższy niż 6 miesięcy.



V. KARTA DUŻEJ RODZINY (gminna)

Z  myślą  o  umacnianiu  roli  rodziny  oraz  wspieraniu  realizacji  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczej rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ustka opracowany został Program
„Karta Dużej Rodziny” przyjęty uchwałą Nr XXXV.36.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Dużej Rodziny”, wspierającego rodziny
wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Ustka na rok 2014.
Następnie  uchwałą  Nr  Nr  XLI.499.2014  Rady Gminy Ustka  z  dnia  26  września  2014 roku
realizacja Programu została przedłużona na lata 2014-2017.
Program „Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie
Gminy  Ustka,  składających  się  z  rodziców/rodzica  (opiekunów  prawnych),  prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w
przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub 26 roku życia w
przypadku  dziecka  niepełnosprawnego  legitymującego  się  orzeczeniem  o  stopniu
niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej,
w  tym  również  rodzin  zastępczych,  rodzinnych  domów  dziecka  i  placówek  opiekuńczo  –
wychowawczych typu rodzinnego.
„Karta  Dużej  Rodziny”  daje  prawo  do  korzystania  z  ulg,  zwolnień  i  preferencji  aktualnie
oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez podmioty uczestniczące w Programie.
Kartę  otrzymuje  każdy  członek  rodziny  na  podstawie  wniosku.  Karta  będzie  wydawana
bezpłatnie do 31 grudnia roku kalendarzowego
Karta  ma  na  celu  promocję  modelu  rodziny  wielodzietnej  i  jej  pozytywnego  wizerunku.
Wprowadzi system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze będą mieli możliwość
korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy usługowej
oferowanej  przez  gminę  czy  też  inne  podmioty  z  terenu  gminy,  a  także  przez  prywatnych
przedsiębiorców.

VI. KARTA DUŻEJ RODZINY (ogólnopolska)

W  dniu  01  stycznia  2015  roku  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  05  grudnia  2014  roku   o
Karcie Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma
służyć  ułatwieniu  rodzinom  wielodzietnym  dostępu  do  instytucji  kultury,  aktywnego
wypoczynku  oraz  obniżenia  codziennych  kosztów  funkcjonowania.  Wydanie  karty  jest
bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio,
a dzieci do 18. roku życia lub – w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.

VII. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej  trudności  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo –
wychowawczych oraz organizacji  pieczy  zastępczej,  w  zakresie  ustalonym  przez  ustawę z
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spoczywa m. in. na
jednostkach samorządu terytorialnego.
Istotnym  elementem  ustawy  jest  wprowadzenie  rozbudowanego  systemu  profilaktyki  oraz
intensyfikacja  działań  na  rzecz  rodziny  wychowującej  małoletnie  dzieci,  przeżywającej
trudności.
Profilaktyka to interdyscyplinarne działania i wsparcie ze strony służb i instytucji pracujących na
rzecz dobra dziecka i rodziny. Działania profilaktyczne, zgodnie z ustawą, skierowane są



m. in.  na rodziny wychowujące dzieci,  a  jednocześnie niewydolne wychowawczo,  dotknięte
przemocą,  ubogie  i  zagrożone  ubóstwem  przeżywające  trudności  w  pełnieniu  funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,  rodziny  zastępcze  spokrewnione  oraz  usamodzielniających  się
wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  rodzin  zastępczych  oraz  rodzinnych
domów dziecka.
W ramach działań profilaktycznych w gminie ustawa wprowadza następujące priorytety:

1. obowiązek opracowania przez samorządy gmin lokalnych programów wspierania 
rodzin wychowujących małoletnie dzieci,

2. konieczność stosowania wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin,
3. środowiskowe formy opieki prorodzinnej dla dzieci i młodzieży wieku szkolnym,
4. wprowadzenie stanowiska asystenta rodziny, który niezależnie od pracowników 

socjalnych zajmowałby się wyłącznie pracą z rodziną,
5. wprowadzenie koordynacji wszystkich instytucji i służb zobowiązanych

do wspierania rodziny poprzez działalność zespołu interdyscyplinarnego.

VIII. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

Art.  6  ust  1  ustawy  o  przeciwdziałaniu   przemocy   w  rodzinie   stanowi,  że  zadania     w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  realizowane  są  przez  organy  administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Do  zadań  własnych  gminy  realizowanych  przez  Ośrodek  należy  w  szczególności  tworzenie
gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  opracowanie  i  realizacja
gminnego programu  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy    w
rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy     w
rodzinie,    zapewnienie    osobom     dotkniętym     przemocą     w     rodzinie     miejsc  w
ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołu interdyscyplinarnego.
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach  pracy w zespole interdyscyplinarnym,  gdzie zgodnie z art. 9a  ust. 
15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Rada Gminy określiła uchwałą tryb i 
sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w Ośrodku od roku 2010, podejmuje wszelkie 
występujące problemy związane z przemocą w rodzinie na terenie gminy Ustka.
Realizacja zadań związanych z przemocą prowadzona jest w postaci Programu przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie,  który  w  Gminie  Ustka
wprowadzony   został   uchwałą   Rady   Gminy   Nr   XXXIX/467/2010  z dnia 23 września
2010 roku i przyjęty na lata 2010 – 2020.

IX. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+)

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo
opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę
świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;



pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia  wychowawczego,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej
świadczenie  wychowawcze  lub  wydatkuje  je  niezgodnie  z  celem,  organ  właściwy przekazuje
należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub formie
opłacania usług.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na
wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

OKRES USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja
roku następnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1,
nie  wcześniej  niż  od  dnia  odpowiednio  urodzenia  się  dziecka,  objęcia  dziecka  opieką  lub
przysposobienia dziecka.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy,  licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności,  zostanie  złożony  wniosek  o  ustalenie  prawa  do
świadczenia  wychowawczego  uzależnionego  od  niepełnosprawności,  prawo  to  ustala  się
począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności.

X. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia szkolne  przyznawane  są  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  1997  roku  o
systemie  oświaty uczniom szkół,  wychowankom oraz  słuchaczom kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w
trudnej  sytuacji  materialnej,  w  szczególności  gdy  w  rodzinie  występuje  bezrobocie,
niepełnosprawność,  długotrwała  choroba,  wielodzietność,  alkoholizm,  narkomania,  rodzina
niepełna,  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych.  Przyznanie  stypendium
szkolnego uzależnione jest od kryterium wskazanego w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Zasiłek  szkolny  przyznawany  jest  w  przypadku  zaistnienia  trudnej  sytuacji  materialnej  z
powodu wystąpienia zdarzenia losowego, nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek złożony
przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium w
GOPS Ustka, w terminie:

- stypendium szkolne dla ucznia w terminie do dnia 15 września danego roku
szkolnego,

- w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego,
- zasiłek szkolny w terminie  nie  dłuższym niż 2 miesiące  od dnia wystąpienia  zdarzenia

losowego.
Stypendia szkolne są przekazywane  na całkowite lub częściowe pokrycie  kosztów udziału  w
zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia
pieniężnego  na  cele  związane  z  procesem  edukacyjnym  ucznia.  Refundacja  następuje  na
podstawie okazanych faktur oraz rachunków imiennych wystawionych na osobę, która otrzymała



decyzję o przyznaniu stypendium lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego pomoc związaną
z procesem edukacyjnym ucznia. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym lub jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z
procesem edukacyjnym.

X. KARTA SENIORA GMINY USTKA

Program „Karta  Seniora  Gminy Ustka”  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia  i  aktywizacji
seniorów zamieszkałych na terenie Gminy  Ustka.  Przyjęty  został  Uchwałą  Rady  Gminy
Nr  316.XXIV.2016  z  dnia  16  grudnia  2016  roku  w  sprawie  przyjęcia  Programu  „Karta
Seniora Gminy Ustka”. Skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. Dzięki uczestnictwu
w  Programie  seniorzy  mogą  skorzystać  z  promocji  i  ofert  przygotowanych  przez  firmy
i instytucje. Program zakłada też zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcaniedo
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego
wizerunku seniorów Gminy Ustka.

XI. REALIZACJA USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN
„ZA ŻYCIEM”

Dnia 01 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem".    Ustawa  określa  uprawnienia   kobiet  w  ciąży  i  rodzin  w  zakresie  dostępu
do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  i  instrumentów  polityki  na  rzecz  rodziny.  Wsparcie
realizowane jest m.in. przez:

1. dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
2. jednorazowego  świadczenia  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  u  którego  zdiagnozowano

ciężkie  i  nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobą zagrażającą  życiu,
które  powstały  w  prenatalnym  okresie  rozwoju  dziecka  lub  w  czasie  porodu  –
4.000,00zł,

3. poradnictwa  w  zakresie  wsparcia  psychologicznego,  pomocy  prawnej,  dostępu
do rehabilitacji społecznej i zawodowej,

4. działania podejmowane przez asystenta rodziny.

XII. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1061).
Program „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego uczącego
się dziecka do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny.
Wnioski można składać:
od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną w formie papierowej.
Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje
wypłatę  świadczenia  nie  później  niż  do  30  września.  Jeśli  zostanie  złożony w kolejnych
miesiącach to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.



XIII.  PROGRAM  „CZYSTE  POWIETRZE”  -  WYDAWANIE  ZAŚWIADCZEŃ
BENEFICJENTOM PROGRAMU

Zaświadczenia  o  dochodach  wydawane  są  na  podstawie  żądań  składanych  przez  osoby
zainteresowane  aplikowaniem  w  drugiej  części  programu  o  uzyskanie  podwyższonej
bezzwrotnej dotacji. 
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra
Klimatu  z  dnia  02.10.2020  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  żądania  wydania  zaświadczenia  o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r.poz. 1713).
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