
 UCHWAŁA Nr V/49/07

RADY GMINY RADOMIN

z dnia  27 marca 2007 r.

w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 

175,  poz.  1457 i  Nr  181,  poz.1337)  oraz  art.  110  ust.  10  ustawy z  dnia  12  marca  2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 192, poz. 1963 i Nr 

273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 

143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 94, poz. 

788, Nr 144, poz. 1043, Nr 179, poz.1487, Nr 186, poz. 1380 i Nr 249, poz. 1831 oraz z 2007 r. 

Nr 251, poz. 1844) uchwala się, co następuje:

    § 1. Uchwala się  „Lokalny Program Pomocy Społecznej” mający na celu ochronę poziomu 

życia osób i rodzin, umożliwianie im wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.

    § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radominie.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały nr V/49/07
Rady Gminy Radomin

z dnia  27 marca 2007r.

LOKALNY  PROGRAM

POMOCY  SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art.  2 ust.  1 ustawy o pomocy społecznej „pomoc społeczna jest  instytucją 

polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia.”

Głównym  celem  pomocy  społecznej  jest  stworzenie  osobom  i  rodzinom  tego 

potrzebującym warunków niezbędnych do bytowania  na poziomie  odpowiadającym godności 

człowieka oraz w miarę możliwości  doprowadzenie do życiowego usamodzielniania  się tych 

osób  i  rodzin  w  pełnej  integracji  ze  środowiskiem,  w  którym żyją.  Celem  pośrednim  jest 

zapobieganie   sytuacjom  kiedy ubóstwo  i  trudności  życiowe  przybierają  charakter  patologii 

społecznych   i powodują spychanie   całych rodzin i osób na margines życia społecznego.

Pomoc społeczną  na terenie  gminy organizują  organy administracji  samorządowej  we 

współpracy z innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy, organizacjami społecznymi 

oraz odpowiednimi organami samorządu powiatowego.



Wstęp

    „Lokalny Program Pomocy Społecznej” stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań 

i  priorytetów  ustawy  o  pomocy  społecznej,  innych  ustaw  oraz  rządowych  programów 

osłonowych dla określonych osób, rodzin lub grup społecznych. 

Rozdział 1

Działania w zakresie udzielania świadczeń obligatoryjnych pomocy społecznej.

§  1. Realizacja  aktualnie  istniejących  potrzeb  w  zakresie  świadczeń  obowiązkowych, 

zleconych gminie następować będzie poprzez:

1) wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby  pobierające świadczenia 

o charakterze stałym.

§  2.  Realizacja  istniejących potrzeb  w  zakresie  świadczeń  o  charakterze  obowiązkowym 

w ramach zadań własnych gminy następować będzie poprzez:

1) zakup  posiłków  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  dzieciom  z  rodzin 

zakwalifikowanych do tej formy pomocy w ramach programu: " Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania";

2) świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom  chorym,  samotnym,  wymagającym  pielęgnacji 

i  pomocy  w  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego,  pozbawionym  oparcia  w  rodzinie 

i najbliższym środowisku;

3) udzielanie  niezbędnej  pomocy  osobom  i  rodzinom  pozbawionym  schronienia,  ubrania 

i wyżywienia w wyniku zdarzeń losowych i nagłych niepomyślnych sytuacji życiowych.

§ 3.  Realizacja innych świadczeń wynikających z innych ustaw oraz programów rządowych 

polega na wypłacaniu:

1) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;

2) zaliczek alimentacyjnych;

3) innych  świadczeń w ramach rządowych programów osłonowych.

Rozdział 2

Działania w zakresie udzielania świadczeń fakultatywnych (uznaniowych) w zależności 

od możliwości finansowych gminy i państwa.

§ 4. Realizacja zaspokojenia potrzeb w zakresie rozeznanych potrzeb bytowych osób i rodzin 

spełniających kryteria określone ustawą o pomocy społecznej następować będzie poprzez:



1) wypłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych w ramach dotacji na realizację 

    zadań własnych gminy i przydzielonych na ten cel środków przez Radę Gminy; 

2) wypłacanie zasiłków celowych i  specjalnych celowych w formie pieniężnej i  w naturze w 

ramach przydzielonych na ten cel środków przez Radę Gminy.

Rozdział 3

Praca socjalna oraz inne działania zmierzające do poprawy bytu osób i rodzin, ich 

życiowego usamodzielniania się oraz wzmocnienia lub odzyskania zdolności do normalnego 

funkcjonowania w społeczeństwie.

§ 5. Działania profilaktyczne zmierzające do zapobiegania stanom uzależniania  się osób i 

rodzin od świadczeń pomocy społecznej realizowane będą poprzez:

1) aktywizowanie do poprawy warunków życiowych w ramach własnych,  niewykorzystanych

    dotąd możliwości, środków i uprawnień;

2) pomoc w kompletowaniu dokumentów i załatwianiu różnych spraw życiowych nie 

    wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy o pomocy społecznej ale mających istotny

    wpływ na poprawę warunków życiowych osób lub rodzin.

§  6. Współdziałanie  z  organami  samorządowymi,  właściwymi  organami  administracji 

rządowej,  organizacjami  społecznymi,  instytucjami  w  działaniach  na  rzecz  ograniczenia 

niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie gmin realizowane będą poprzez:

1) zwalczanie i leczenie alkoholizmu i innych uzależnień;

2) zwalczanie i zapobieganie przemocy w rodzinie;

3) pracę z rodzinami zagrożonymi zjawiskiem sieroctwa społecznego dzieci;

4) opiniowanie rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze na wnioski sądu;

5) współpracę informacyjna z dyrektorami szkół, wychowawcami, nauczycielami, pedagogami

    szkolnymi w zakresie konieczności objęcia ucznia pomocą w formie posiłków oraz  

    sygnalizowania o trudnej sytuacji dzieci zaniedbanych wychowawczo, mających opóźnienia w

    nauce.

   §  7. Rada  Gminy  zobowiązuje  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do  składania 

sprawozdań Radzie Gminy z wykonania programu do końca stycznia każdego roku.  


