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I. Dzia alno  O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej

Pomoc spo eczna jest instytucj  polityki spo ecznej  pa stwa maj ca na celu
umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych sytuacji sytuacji yciowych,
których nie  s  one w stanie pokona  , wykorzystuj c w asne uprawnienia, zasoby i
mo liwo ci.
Zgodnie z w/w zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy spo ecznej,  O rodek
Pomocy Spo ecznej w I owej stara si  sprosta  wszystkim zadaniom narzuconym  przez
organy administracji rz dowej i samorz dowej jak równie   przez  specyficzne sytuacje
maj ce miejsce  w naszej spo eczno ci lokalnej.
W zwi zku z powy szym O rodek Pomocy Spo ecznej wykonuje zadania, w szczególno ci
w zakresie:

pomocy spo ecznej zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (tj.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
a) zadania w asne gminy o charakterze obowi zkowym;
b) zadania w asne gminy;
c) zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej.

przyznawania dodatków mieszkaniowych, które s realizowane jako zadania w asne
gminy zgodnie ustaw z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734 ze zm.).

przyznawania wiadcze rodzinnych, które s wykonywane jako zadanie zlecone z
zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o
wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

O rodek wykonuje powy sze zadanie na podstawie zarz dzenia Burmistrza I owej
w sprawie upowa nienia kierownika o rodka do prowadzenia post powania w sprawach
wiadcze rodzinnych a tak e do wydawania w tych sprawach decyzji.

przyznawanie wiadcze z funduszu alimentacyjnego, które s wykonywane jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rz dowej zgodnie z ustaw z dnia 7 wrze nia 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7).
O rodek wykonuje powy sze zadanie na podstawie zarz dzenia Burmistrza I owej w
sprawie upowa nienia kierownika o rodka do prowadzenia post powania w sprawach
wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

inne zadania na podstawie uchwa  rady gminy, zawartych umów i porozumie

W O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej zatrudnionych jest 14   pracowników w
tym:
2 pracowników w zespole wiadcze  rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
2 pracowników administracyjnych do obs ugi wiadcze  pomocy spo ecznej, dodatków
mieszkaniowych, sekretariatu i kadr;
2 pracowników w zespole ksi gowym i bud etu;
4 pracowników socjalnych z czego 3 wykonuj cych prace w obszarze dzia ania socjalnego,



natomiast jeden przyj ty w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego do
realizacji zada  wynikaj cych ustawy o pomocy spo ecznej oraz realizacji projektu „
Aktywizacja spo eczno zawodowa w gminie I owa”.
3 opiekunów wiadcz cych prac  us ugow  w domu beneficjentów;
1 stanowisko kierownika .
Z uwagi na wci  rosn ce  oczekiwania wobec O rodków Pomocy Spo ecznej, w 2010roku
posi kowali my si  pracownikami, których etaty by y  refundowane przez PUP w aganiu.
W O rodku realizowane by y równie  sta e zawodowe dla osób bezrobotnych. W 2010
roku sta  w OPS odby y 2 osoby.

W roku 2010 zarejestrowano 1557 poda  o pomoc. rednio miesi cznie do zespo u
pracowników socjalnych wp ywa ok 129 poda  o pomoc. Najcz ciej dotycz  one pomocy
finansowej na zakup ywno ci, leków, odzie y, op at mieszkaniowych oraz opa u. Ponadto,
pracownicy wiadcz  szeroko poj  prac  socjaln ,  podejmuj  mediacj  i rzecznictwo na
rzecz beneficjentów. Dzia ania pracowników socjalnych maj  na celu diagnoz rodowiska,
podniesienie wiadomo ci spo ecznej osób zagro onych marginalizacj  i wykluczeniem,
nabycia umiej tno ci radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwi zywanie problemów
yciowych stanowi cych klucz ich niepowodze .

Pracownicy socjalni podpisali 19 kontraktów socjalnych oraz sporz dzili 7
Niebieskich Kart w rodowiskach dotkni tych przemoc .
16 kontraktów dotyczy o osób bior cych udzia  w Programie Operacyjnym Kapita  Ludzki
dzia anie 7.1 poddzia anie 7.1.2. W ramach kontraktów beneficjenci wraz z otoczeniem byli
obj ci dzia aniami o charakterze edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, spo ecznym.
Wymienione dzia ania mia y na celu mi dzy innymi  pobudzenie inicjatywy w zakresie
poprawy w asnej sytuacji yciowej, wzrost samooceny i  kompetencji zawodowo-
spo ecznych oraz  wiary we w asne mo liwo ci .W naszym odczuciu beneficjenci( w
wi kszo ci by y to kobiety) uzyskali zamierzony przez nas cel. Mimo, i   osoby te nadal
korzystaj  z pomocy OPS, to zmieni y  roszczeniowe postawy wobec O rodka. Wk adaj
znacznie wi cej wysi ku celem wyj cia z trudnej sytuacji, bardziej skupiaj  si  na opiece
nad dzie mi oraz dzia aniami zmierzaj cymi do uporz dkowania spraw rodzinnych i
zawodowych.  Pozosta e  kontrakty dotyczy y dzia  w zakresie aktywizacji zawodowej
oraz zdrowotnej( mowa tu o podj ciu leczenia alkoholowego).Dwa kontrakty zosta y
zrealizowane pozytywnie. Osoby z którymi zawarto kontakty podj y leczenie, spotykaj  si
z psychologiem ds. uzale nie . Jeden kontrakt zosta  zako czony, beneficjentka nie
zrealizowa a jego postanowie . Kontrakty by y zawarte z osobami samotnie
gospodaruj cymi, d ugotrwale bezrobotnymi, z problemem uzale nienia alkoholowego.
Trzy rodziny, w których stwierdzono przemoc znalaz y tymczasowe schronienie w
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie.  Dzia ania takie by y mo liwe dzi ki
wspó pracy z Proboszczem Parafii  w I owej a tym samym Dyrektorem WCPR.
Schronienie w WCPR znalaz y równie  rodziny, których dom mieszkalny uleg
cz ciowemu zniszczeniu w wyniku po aru. Rodzinom tym, równie  by a udzielona pomoc
finansowa celem likwidacji powsta ych szkód.

Szczególnie trudna jest praca z ofiarami przemocy. Ma ona charakter z ony,
wymaga wiele czasu i po wi cenia oraz wspó pracy odpowiednich instytucji.
Bez wsparcia przedstawicieli poszczególnych instytucji pracownicy O rodka byliby
bezsilni.
W zwi zku z powy szym w ubieg ym roku by o przeprowadzone szkolenie dla cz onków



zespo u interdyscyplinarnego ds. kompleksowej pomocy osobom i rodzinom w
kryzysowych sytuacjach , odby y si  spotkania z poszczególnymi cz onkami w sprawach
bie cych , wymagaj cych wspólnych analiz i dzia .
W dotychczasowych spotkaniach uczestniczyli cz onkowie zespo u powo anego do ycia w
2009r. na podstawie dobrowolnych deklaracji uczestnictwa w pracach zespo u.
W sierpniu 2010r. wesz y w ycie zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie ((Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.
1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), które wyra nie precyzuj  sposób i
tryb tworzenia i dzia ania zespo ów interdyscyplinarnych do spraw przemocy w rodzinie. W
zwi zku z tymi zmianami, w grudniu 2010r. podj to uchwa  w sprawie  trybu i sposobu
powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych
warunków jego funkcjonowania.

Ponadto, opieraj c si  na programach lokalnych, w ubieg ym roku  O rodek z
trzy oferty na realizacj   zada  wynikaj cych  z „Programu wspierania dzia  pomocy
spo ecznej na rzecz wyrównywania poziomu ycia mieszka ców województwa
lubuskiego”. Niestety , z uwagi na ograniczone  rodki finansowe Urz du
Marsza kowskiego,  pozytywnie rozpatrzono tylko jeden  projekt pod nazw  : wietlice
wiejskie  ku ni  pomys ów na atrakcyjne sp dzanie czasu”.
W ramach projektu w okresie wakacji zorganizowali my pó kolonie letnie .
Adresatami  dzia  by y dzieci z terenów wiejskich szczególnie zagro one marginalizacj  i
wykluczeniem. Zadanie realizowane by o w trzech so ectwach gdzie  dzia y wietlice
wiejskie.
Powy sze zadanie mia o na celu wspieranie dzia  w rozwoju istniej cych wietlic,  celem
zapewnienia dzieciom aktywnego sp dzania czasu. Okres realizacji zadania ustalono na
prze omie miesi cy lipiec - sierpie  2010r.

W zwi zku z og oszeniem roku 2010 – rokiem Walki z Wykluczeniem Spo ecznym i
Ubóstwem, w okresie od 17-23 maja og oszona zosta a zbiórka sprz tu i odzie y dla osób
potrzebuj cych jak równie  zosta  og oszony w szko ach podstawowych konkurs literacko –
plastyczny „ Mam i dziel  si  z innymi”.Wyniki konkursu zosta y og oszone na stronach
internetowych UM i OPS.
W miesi cu grudniu O rodek Pomocy Spo ecznej by  wspó organizatorem  Wigilii dla osób
starszych, samotnych , schorowanych, potrzebuj cych wsparcia i yczliwo ci drugiej osoby.
W kolacji Wigilijnej uczestniczy o ok 60 osób.

W 2010r. O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ponownie realizowa  projekt „ Aktywizacja
spo eczno- zawodowa w gminie I owa” wspó finansowany ze rodków  Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Celem projektu by o zapobieganie
wykluczeniu spo ecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze spo ecze stwem, poprzez
wzmocnienie kompetencji  osobistych oraz spo ecznych. W ramach projektu podpisano 16
kontraktów, jednak e dzia aniami g ównie z zakresu aktywizacji spo ecznej by y obj te ca e
rodziny. W odniesieniu  do czterech  rodzin zaplanowano i zrealizowano dzia ania
rodowiskowe maj ce na celu utworzenie na jednym osiedlu placu integracji. Osiedle,

zosta o wybrane ze wzgl du na bierno  mieszka ców w dzia aniach na rzecz poprawy
warunków bytowych, konflikty , szerz cy si  alkoholizm, ogromne zaniedbania a co za tym
idzie zagro enie wykluczeniem spo ecznym. Nasze dzia ania mia y na celu pobudzenie
inicjatywy mieszka ców do wspólnej pracy celem poprawy warunków ycia. rodowisko
na tym osiedlu charakteryzowa o si  znaczn  ilo ci  osób starszych i rodzi z dzie mi. W
tym wzgl dzie równie  dochodzi o do wielu nieporozumie  z uwagi min. na brak miejsca



do zabaw, spotka  czy wypoczynku. Dzia ania nasze by y skromne ale nie warto
finansowa w tym dzia aniu by a najwa niejsza.  Znacz cy by  dobry przyk ad. Wniesienie
wk adu w asnego w realizacj  zadania da o poczucie odpowiedzialno ci za nowo powsta y
plac, zarówno doros ym jak i m odzie y i dzieciom.
Wykorzystuj c rodki EFS , w ramach projektu mogli my wesprze  nasze dzia ania pomoc
specjalistów tj. psychologa, prawnika, terapeuty uzale nie ,doradcy zawodowego,asystenta
rodzina. W miesi cu grudniu zorganizowali my dla  rodzin wyjazd edukacyjno-
integracyjny do wieradowa Zdrój. W trakcie wyjazdu by y prowadzone przez specjalistów
z poradni psychologiczno pedagogicznej   warsztaty dla rodziców i dzieci. Uczestnicy mieli
mo liwo  poznania innych realiów ycia. Celu do jakiego warto d  nie poprzestaj c na
dniu bie cym, korzystaj c d ugotrwale z pomocy O rodka.

W 2010 roku  O rodek Pomocy Spo ecznej by  ponownie koordynatorem prac spo ecznie
ytecznych. W ramach   porozumienia zawartego pomi dzy Burmistrzem Gminy I owa a

Dyrektorem Powiatowego Urz du Pracy w aganiu dzia aj cego z upowa nienia Starosty
Powiatu,  w gminie aktywizowano 25 osób miesi cznie . Pe ni c rol  koordynatora O rodek
monitorowa  realizacj  zadania, wspó pracowa  z instytucjami, w których by y
wykonywane prace spo ecznie u yteczne, wyst powa  z wnioskiem o refundacj rodków
finansowych do PUP, zajmowa  si  wyp at wiadcze  pieni nych, sporz dzaniem listy
osób bezrobotnych, kontrol  pracy oraz jako ci  wykonywanej pracy, kompletowa
dokumentacje bie  niezb dn  do realizacji zadania.
Chc  zaznaczy , i  kadra O rodka nie poprzestaje na obecnych dokonaniach, nadal
pragniemy si  rozwija  i udoskonala  zakres wiadczonej pomocy. Nasza praca to nie tylko
wyp ata wiadcze  ale wiele innych niewymiernych czynno ci o charakterze wspieraj cym,
doradczym i profilaktycznym.
W ubieg ym roku w ramach zada  wynikaj cych z ustawy o pomocy spo ecznej by y
realizowane us ugi opieku cze dla osób starszych i niepe nosprawnych. Zadanie to jest
wykonywane przez trzech opiekunów rodowiskowych. W ubieg ym roku z tej formy
pomocy skorzysta o 14 osób.

II. Bud et

Bud et O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej w 2010 roku  wynosi cznie z projektem
realizowanym w ramach POKL – 4 466 369 z
W podziale na poszczególne zadania bud et O rodka  by  wydatkowany nast puj co:

1. zadania w asne  w ramach ustawy o pomocy spo ecznej tj.:
zasi ki sta e wraz ze sk adkami  na ubezpieczenie zdrowotne – 289 185,13z
zasi ki okresowe – 205 973,35z
do ywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania”  -      281 750z             ( w tym doposa enie istniej cych sto ówek
szkolnych-14 000z )
realizacja zadania – prace spo ecznie u yteczne – 23 749,68z ( co stanowi 40%
wk adu w asnego)



dzia ania z w ramach tygodnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo ecznym-
278z

2. zadania zlecone wynikaj ce z innych ustaw( wiadczenia rodzinne z dodatkami,
zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny,   sk adki ZUS oraz zdrowotne)  -
2 432 290,17z

3. usuwanie skutków kl sk ywio owych( powód ) – 12 420z
4. zadania w asne wynikaj ce z innych ustaw( dodatki mieszkaniowe) –  158 972,39z
5. realizacja projektu POKL  EFS – 167 374,56z
6. koszt utrzymania O rodka  cznie ze rodków zleconych i w asnych –657 274,59z

z czego:
rodki w asne gminy stanowi  kwot  – 490 095,87z

dotacja- 92 300z
zwroty od d ników alimentacyjnych –0z
rodki zlecone – 74 878,72z

Tabela nr 1 Udzielone wiadczenia w 2009/2010roku  – zadania w asne Gminy

Formy
pomocy

Liczba
rodzin
2010

Liczba
rodzin
2009

Liczba
wiadcze

2010

Liczba
wiadcze

2009

Kwota
wiadcze

2010

Kwota
wiadcze

2009

Liczba
osób w
rodzinach
2010

Liczba osób
w
rodzinach
2009

Razem 373 386 x x 907441 616397 924 987

Zasi ki
okresowe -
ogó em:

146 142 741 695 204304 202104 377 382

W tym rodki
asne

x x x x 0 0 x 0

dotacja 146 x x x 204304 202104 x x

W tym z
powodu
bezrobocie

144 140 722 690 201795 201625 374 379

ugotrwa ej
choroby

4 2 18 5 2509 479 4 3

niepe nospraw
no ci

0 0 0 0 0 0 0 0

Mozliwo ci
utrzymania lub
nabycia
uprawnie  do
wiadcze  z

innych
systemów
zabezpieczeni
a spo .

0 0 0 0 0 0 0 0

Zasi ki sta e 79 77 770 798 260613 259136 123 123

Posi ek dla
dzieci

91 109 20367 22432 88796 90937 388 449



Us ugi
opieku cze

14 20 3204 3693 38237 15 22

Zasi ki celowe
w tym

281 327 x x 269908 283131 756 856

Specjalne
zasi ki celowe

45 54 70 77 14089 13591 116 126

Zasi ki celowe
na pokrycie
wydatków
powsta ych w
wyniku
zdarzenia
losowego

3 x 3 x 12000 x 9 x

Praca socjalna 354 365 x x x x 895 900

Ponadto, w 2010 roku  koszt pobytu  6 osób w Domu Pomocy Spo ecznej wyniós cznie
104.986z  .Do domów pomocy spo ecznej kierowane s  osoby wymagaj ce ca odobowej
opieki, a gmina nie jest w stanie takiej pomocy  zapewni  . redni koszt utrzymania w DPS
wynosi ok. 2 500z .Osoba kierowana pokrywa koszt w wysoko ci 70% dochodu w asnego ,
natomiast pozosta a ró nica  pokrywana jest przez O rodek.

Tabela nr 3. Powody przyznawania pomocy w latach 2009/2010

Powód trudnej sytuacji l. rodzin 2010 l. rodzin
2009

l. osób w rodz.
2010

l. osób w rodz.
2009

Ubóstwo 263 263 647 692

Sieroctwo 0 0 0 0

Bezdomno 12 11 18 11

Potrzeba ochrony macierzy stwa 43 44 213 216

w tym: wielodzietno 29 29 171 164

Bezrobocie 261 284 744 800

Niepe nosprawno 125 125 250 279

ugotrwa a choroba 132 141 296 319

Bezradno  w sprawach opieku czo -
wychowawczych i prowadzeniu gosp.
domowego - ogó em

60 75 210 259

W tym: rodziny niepe ne 54 69 171 225

rodziny wielodzietne 7 8 40 39

Przemoc w rodzinie 9 2 29 6

Alkoholizm 51 52 4 91

Narkomania 3 0 6 0

Trudno ci w przystosowaniu do ycia
po opuszczeniu zak adu karnego

8 8 17 12

Brak umiej tno ci w przystosowaniu
do ycia m odzie y opuszczaj cej
placówki opieku czo -wychowawcze

0 0 0 0



Trudno ci w integracji osób, które
otrzyma y status uchod cy

0 0 0 0

Zdarzenie losowe 3 7 9 25

Sytuacja kryzysowa 3 0 6 0

Kl ska ywio owa lub ekologiczna 0 0 0 0

Tabela nr 4. wiadczenia rodzinne udzielone w latach 2009/2010
Rodzaj wiadczenia Kwota

2010
Kwota
2009

Liczba
rodzin
2010

Liczba
rodzin
2009

Liczba
dzieci
2010

Liczba
dzieci
2009

Zasi ek rodzinny 707071 592938 659 633 536 453
Dodatki do zasi ku rodzinnego, w tym z
tytu u:

465927 535071 531 615 851 967

Urodzenie dziecka 35000 48000 33 48 35 49
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

93267 120681 24 25 25 25

Samotnego wychowania dziecka i utraty
prawa do zasi ku dla bezrobotnych

0 0 0 0 0 0

Samotnego wychowania dziecka w
wysoko ci okre lonej w art.11a ust. 3 i 4
ustawy

99440 106250 41 44 50 51

Samotnego wychowania dziecka w kwocie
zwi kszonej  na  podstawie  art.  11a  ust.  5
ustawy

0 0 0 0 0 0

Kszta cenia i rehabilitacji dziecka
niepe nosprawnego do 5 roku ycia

6480 6900 9 10 13 14

Kszta cenia i rehabilitacji dziecka
niepe nosprawnego powy ej 5 roku ycia

39920 43520 39 43 41 45

Rozpocz cia roku szkolnego 49100 57000 210 243 491 570
Podj cia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania –
zamieszkanie w miejscowo ci w której
znajduje si  szko a

4500 4680 4 7 5 7

Podj cia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania – dojazd do
miejscowo ci w której znajduje si  szko a

48300 52600 91 102 97 107

Wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej

89920 95440 80 93 94 99

Razem zasi ki rodzinne wraz z dodatkami 1.172998 1.128009 1190 1248 1387 1420

Tabela nr 5. wiadczenia opieku cze w2009/ 2010r:
Rodzaj wiadczenia Kwota

w
2010r.

Kwota
w
2009r.

Liczba
rodzin
2010

Liczba
rodzin
2009

Liczba
dzieci
2010

Liczba
dzieci
2009

Liczba
doros ych
2010

Liczba
doros ych
2009r

Zasi ki piel gnacyjne 592722 534582 x x 62 53 260 189
wiadczenia

piel gnacyjne
214552 93340 48 17 15 15 33 2

Razem wiadczenia
opieku cze

807274 627922 x x 77 68 293 191

W 2010r. czna kwota wydatkowana na wyp at  jednorazowych zapomóg z tytu u
urodzenia dziecka  wynios a 64.000 z .
Ogó em na wiadczenia rodzinne w 2010r. wydano: 2.044 272 z

W 2010 roku O rodek Pomocy Spo ecznej na realizacj  ustawy o pomocy osobom



uprawnionym do alimentów ( tzw. Fundusz alimentacyjny) wyda cznie 337.097 z .
Pomoc  by o obj tych   70  rodzin.
W rejestrze O rodka figuruje 83  d ników alimentacyjnych.
W roku 2010r. do Krajowego Rejestru D ników zg osili my 4 nowe osoby uchylaj ce si
od p atno ci wiadcze  alimentacyjnych zgodnie z wyrokiem s du.
W zwi zku z mo liwo ci ci gni cia cz ci zad enia od osób uchylaj cych si  od
zobowi za  alimentacyjnych,  O rodek Pomocy Spo ecznej kontynuuje umow  z
Krajowym Rejestrem D ugów.
W 2010r. przez d ników alimentacyjnych zosta y zwrócone nast puj ce kwoty:

z tytu u zaliczki alimentacyjnej – 15 019,22z  ( w tym 50% gmina I owa),
z tytu u funduszu alimentacyjnego – 36 508,46z  w tym:
przekazane na dochody bud etu pa stwa(wraz z odsetkami) – 22 786,91z
przekazane na dochody w asne gminy I owa – 6 860,78z
przekazane na dochody w asne gminy obcej -  6 860,77z

Wy ej wymienione  dzia ania finansowe by y poprzedzone wydanymi decyzjami, których
liczba wynosi nast puj co:
decyzje dotycz ce pomocy w formie us ug opieku czych - 46
decyzje dotycz ce zasi ków sta ych- 58
decyzje dotycz ce przyznania pomocy okresowej- 310
decyzje dotycz ce zasi ków celowych – 524
decyzje dotycz ce pomocy celowej z programu pomoc pa stwa w zakresie do ywiania -565
decyzje dotycz ce do ywiania dzieci w szko ach - 141
decyzje dotycz ce pomocy w formie dodatków mieszkaniowych- 189
decyzje dotycz ce wiadcze  rodzinnych z dodatkami – 534
decyzje dotycz ce zasi ku piel gnacyjnego – 118
decyzje dotycz ce wiadczenia piel gnacyjnego – 57
decyzje dotycz ce zaliczki alimentacyjnej- 0
decyzje dotycz ce funduszu alimentacyjnego -107

cznie w 2010 roku zosta o wydanych 2 649 decyzji.

III. Potrzeby i oczekiwania

Dokonuj c analizy za poprzedni rok nale y wskaza  na sprawy , które zosta y
rozwi zane jak równie  na te które wymagaj  jeszcze naprawy.
W ubieg ym roku przy wspó pracy z Zak adem Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej, w siedzibie O rodka by  przeprowadzony remont instalacji elektrycznej.
Informacje o  problemach z  wadliw  i przestarza  instalacj  by y powielane przez
ostatnie kilka lat.
Cz ciowej poprawie uleg y warunki lokalowe O rodka tj. uzyskali my zgod  na

ytkowanie dodatkowego pomieszczenia ( wcze niej korzysta  z niego dr Pi tek).
 W ramach posiadanych rodków finansowych, wykorzystuj c etat refundowany przez
Powiatowy Urz d Pracy w aganiu( pracownik gospodarczy) , przeprowadzono w
siedzibie O rodka szereg drobnych napraw i remontów. Niestety, mimo dotychczas
przeprowadzonych dzia  siedziba o rodka  nadal wymaga  dodatkowych nak adów
finansowych celem poprawy warunków pracy.
W ubieg ym roku cz  pomieszcze  uleg a zniszczeniu w wyniku ulewnych deszczów
oraz du ych opadów niegu. Powodem powy szej sytuacji jest nieszczelny dach, który
wymaga pilnej naprawy.



Odnosz c si  do potrzeb w zakresie kadrowym pragniemy  zwróci   uwag  na
konieczno  zatrudnienia psychologa i prawnika. Potrzeby pracowników oraz
mieszka ców naszej gminy w rozwi zywaniu trudnych sytuacji spo ecznych   wymagaj
wsparcia w/w specjalistów. W ubieg ym roku w ramach rodków z EFS , O rodek
nawi za  wspó prac  w/w obszarze.
W celu  osi gni cia  pozytywnych i d ugotrwa ych rezultatów,  w bie cym projekcie
równie  planujemy kontynuowanie powy szego dzia ania.

Na  uwag   zas uguje równie  problem lokalowy dla osób uzale nionych i
bezdomnych. Ta specyficzna grupa ludzi stanowi zagro enie dla ycia i zdrowia
mieszka ców osiedli i domostw prywatnych.
W przysz ci alternatyw  dla rozwa anego problemu mo e by  utworzenie na terenie
naszej gminy noclegowni. Osoby nie wyra aj ce ch ci wspó pracy z instytucjami celem
poprawy  w asnej  sytuacji, uchylaj ce si  od p atno ci za czynsz, stanowi ce zagro enie
i z y przyk ad, powinny opuszcza  dotychczasowe lokale.
Wywi zuj c si  z realizacji zada  obowi zkowych, osoby posiadaj ce postanowienie

du o eksmisji mia yby zapewnione noclegi na terenie naszej gminy, bez konieczno ci
kierowania ich do pozamiejscowych  placówek.



Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w I owej, w roku 2010.

      W Gminnym Centrum Kultury i Sportu, w roku 2010, dzia o 9 ró nych form

aktywno ci kulturalnej, które przyczynia y si  do rozwoju amatorskiego ruchu

artystycznego. W ród kó  zainteresowa , sekcji i klubów skupiaj cych g ównie dzieci i

odzie , wymieni  nale y:

- dzieci  sekcj  plastyczn  skupiaj  12 dzieci. Na zaj ciach dzieci     poznawa y

nowe techniki plastyczne, wykonywa y zwierz ta z papieru, karty wi teczne, ozdoby z

masy solnej, bi uteri  i oprawia y swoje rysunki i akwarele. Uczestniczy y w

organizowanych konkursach plastycznych i warsztatach.

odzie owe studio piosenki. W zaj ciach regularnie uczestniczy 11 osób. Wokali ci

wyst powali podczas organizowanych festynów, XVIII fina u Wielkiej Orkiestry

wi tecznej Pomocy oraz Spotkania Wigilijnego dla mieszka ców I owej. Wzi li udzia

w eliminacjach powiatowych Dzieci cego i M odzie owego Festiwalu Piosenki Pro Arte.

Alicja Borowiec, reprezentuj ca Gminne Centrum Kultury i Sportu otrzyma a nominacj

do prezentacji wojewódzkich Lubuskiego M odzie owego Festiwalu Piosenki. Podczas

Festiwalu „Rozd wi ki” dla Powiatów aga skiego i arskiego 6 wokalistów z GCKiS

otrzyma o nominacje do prezentacji wojewódzkich.

2 grupy ta ca nowoczesnego, licz ce 29 osób tworz  dzieci w wieku przedszkolnym i

gimnazjali ci. W mijaj cym roku grupa m odsza pracowa a nad koordynacj  s uchowo-

ruchow , grupa starsza opracowa a dwa uk ady taneczne.

Teatr „TO i OWO”, licz cy 20 osób, otrzyma  wyró nienie podczas Wojewódzkich

Spotka  Grup Kol dniczych i Jase kowych za spektakl „Jase ka” oraz wyró nienie

podczas Lubuskiej Gali Teatralnej za spektakl pt. „Miejsca rzeczy zapomnianych”.

Sekcja akordeonistów i keybordzistów - 15 osób. Wyst py dzieci mo na by o obejrze

podczas fina u WO P, festynów „Kwiaty I owej” oraz „India skie lato”, Dnia Chemika,

Dnia Seniora i Spotkania Wigilijnego dla mieszka ców.

Kwartet akordeonistów u wietnia  wyst pami „Spotkania ze sztuk ”.

Orkiestra D ta licz ca 28 osób koncertowa a podczas wi t pa stwowych, ko cielnych,

organizowanych festynów. Wyje a do Niemiec, koncertowa a w  okolicznych

miejscowo ciach. By a gospodarzem „Polsko-Niemieckich Spotka  Muzycznych I owa



2010”, projektu który uzyska  dofinansowanie ze rodków UE.

Ko o zbieraczy, szperaczy i kolekcjonerów licz ce 5 osób odby o 5 spotka .

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest tak e odpowiedzialne za organizacj  zaj

sportowych dla dzieci i m odzie y. W minionym roku w GCKiS dzia y nast puj ce

sekcje sportowe:

Aerobik – 22 panie,

Sekcja pi ki siatkowej - 14 osób,

 -   Sekcja pi ki koszykowej - 14 osób,

Sekcja tenisa sto owego - 13 osób,

Sekcja pi ki halowej – 18 osób,

      Sekcje: pi ki koszykowej, siatkowej i tenisa sto owego organizowa y turnieje dla

dzieci i m odzie y podczas ferii zimowych, z okazji Dnia Dziecka, Miko aja oraz podczas

festynów „Kwiaty I owej” oraz „India skie lato”.

     Du ym powodzeniem cieszy si  kafejka internetowa, któr  w roku 2010 odwiedzi y

1270 osób, rednio 110 osób miesi cznie.

Praca na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego przejawia a  si  tak e w

organizacji wystaw prac plastycznych dzieci i m odzie y oraz wystaw prac artystów

amatorów. Zaprezentowanych zosta o 13 wystaw m. in. Exlibrisu, Malarstwa ze zbiorów D.

i W. Olendrów, Malarstwa Ireneusza Pruszy skiego, Wystawa Wielkanocna Wypieków

Ludowych i Plastyki Obrz dowej, Fotograficzna Agnieszki Kocio ek oraz pokonkursowa

„Zdj cie promocyjne I owej”. Na bie co prezentowane s  zdj cia z imprez

organizowanych przez GCKiS. Ju  po raz czwarty GCKiS zorganizowa o plener malarski,

w którym wzi o udzia  15 artystów. Prace poplenerowe, w formie wystawy, mo na ogl da

przez ca y stycze .

Odby o si  7 konkursów, w których wzi o udzia  343 osoby, g ównie dzieci i

odzie :  Festiwal M odych Talentów „Rozd wi ki”, Lubuska Gala Teatralna, 55

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastyk  Obrz dow

(wszystkie na szczeblu powiatowym), „Kartka z yczeniami dla Chopina” ponadto Konkurs

„Kwiaty I owej” oraz „Zdj cie promocyjne I owej”.

Dwukrotnie zorganizowane zosta y projekcje bajek i filmów dla dzieci, w których

wzi o udzia  72 maluchów. Prezentowali my nast puj ce tytu y: „Góra czarownic”, oraz

„Kungfu Panda”.

W roku 2010 odby o si  29 koncertów i spektakli teatralnych w wykonaniu



zespo ów zawodowych, które  obejrza o 3579 osób. 19 razy muzycy Filharmonii

Zielonogórskiej wyst pili dla dzieci i m odzie y w formie lekcji umuzykalniaj cych. W

ka dej lekcji bra o udzia rednio 120 osób. Oko o 260 osób wys ucha o 3 koncertów

odbywaj cych si  w ramach XIII Letniego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej I owa

2010. D ugo oklaskiwany by  Pozna ski Kwintet Akordeonowy. Odby y si  spektakle

teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Centrum U miechu, Teatrzyku Rodzinnego

„Pinokio” z Nowogrodu Bobrza skiego, Teatru Lalek „Elf”. Doro li obejrzeli wyst py

kabaretów „Odin” i „Ciach”, oraz pos uchali koncertów muzyki Chopina, recitalu Macieja

Wróblewskiego, a tak e Sashy, Andrzeja Rybi skiego, W drownych Gitar i zespo u

folklorystycznego z Macedonii. Odby y si  tak e 2 spektakle z zakresu profilaktyki

uzale nie  kierowane do dzieci i m odzie y.

          W roku 2010 odby o si  5 koncertów amatorskich zespo ów artystycznych ze szkó ,

których wys ucha o 660 osób. Wyst pi  „Teatrzyk jak si  patrzy” ze spektaklem „Zagubieni,

czyli na tropie babci i dziadka”, uczniowie Szko y Podstawowej z koncertem z okazji

wi ta Niepodleg ci, przedszkolaki zaprezentowa y umiej tno ci artystyczne podczas

Prezentacji artystycznych przedszkoli. Odby o si  5 imprez artystycznych w wykonaniu

zespo ów dzia aj cych w GCKiS, w których wzi o udzia  515 osób. Wyst powa  teatr „To i

owo”, wokali ci i akordeoni ci oraz wszystkie formy artystyczne podczas XVIII fina u

WO P.

Sze  razy zespo y dzia aj ce w  Gminnym Centrum Kultury i Sportu wyjecha y na wyst py

i konkursy do agania, Nowej Soli, Sul cina, Szprotawy i Ruszowa.

W bie cym roku odby o si  19 ró nych form dzia alno ci rozrywkowo -

wypoczynkowej, w której uczestniczy o 2040 osób. By y to zabawy: Miko ajkowa dla

dzieci, walentynkowa i andrzejkowa dla doros ych, bale okoliczno ciowe, dyskoteki i

wesela. Sala koncertowa GCKiS udost pniana by a tak e na zabawy noworoczne i

andrzejkowe dla dzieci ze szkó  i przedszkola z I owej.

Dwana cie razy Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowa o imprezy poza siedzib

placówki. Liczb  uczestników szacujemy na 6970 osób. Obok festynów „Kwiaty I owej”

i „India skie lato”, „Polsko-Niemieckich Spotka  Muzycznych”, Do ynek, Sylwestra pod

gwiazdami, wi ta Niepodleg ci i Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

GCKiS wspó organizowa o Dzie  Chemika oraz Maraton trze wo ci.

Odbywa y si  odczyty, spotkania i inne formy aktywno ci. Spo ród 151 spotka , w

których wzi o udzia  4055 osób, na szczególn  uwag  zas uguj : spotkanie autorskie z



pisarzem, wernisa e, szkolenia, spotkania okoliczno ciowe organizowane przez ró ne

instytucje w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej oraz szkolenia w ramach

realizowanych w I owej projektów unijnych. W GCKiS odbywa y si  tak e sesje Rady

Miejskiej, 12, ze redni  liczb  uczestników 30 osób.

Od roku 2010 w GCKiS funkcjonuje Sala lubów Urz du Stanu Cywilnego.

ród innych form dzia alno ci kulturalnej obs ugiwanych przez GCKiS nale y

wymieni  12 prób programów artystycznych zorganizowanych przez szko y. Liczba

uczestników tych prób szacowana jest na 464 osoby.

Do udzia u w zabawach z okazji Dnia Dziecka i Miko aja zaproszone zosta y dzieci ze

wietlic wiejskich w Czernej, Koninie aga skim oraz Borowem. Autobus zamówiony

przez GCKiS przywióz  i odwióz  dzieci po wspólnej zabawie.

W wietlicy w Koninie aga skim zaprezentowana zosta a wystawa pt. „Historia

obozu jenieckiego” ze zbiorów Muzeum Obozów jenieckich w aganiu.

W wietlicy w Koninie aga skim odbywaj  si  zaj cia z wychowania fizycznego uczniów

„Ma ej Szko y”, lekcje umuzykalniaj ce i imprezy taneczne dla mieszka ców organizowane

przez Ko o Gospody , w tym zabawa sylwestrowa.

W Czernej odbywa y si   imprezy okoliczno ciowe oraz zabawa sylwestrowa.

Organizatorami zabawy sylwestrowej byli mieszka cy.

W otwartej w 2010 roku wietlicy w Czy ówku zawi za o si  Ko o gospody , które

zorganizowa o dla mieszka ców spotkania z okazji Dnia seniora i zabaw  sylwestrow .

Poprzez przekazanie rodków finansowych b  nagród i upominków w roku 2010

dzia alno  kulturaln  wspar y przedsi biorstwa: Vitrosilicon, Intra, Bank Spó dzielczy oraz

lokalni przedsi biorcy i osoby prywatne.

W ramach posiadanych rodków Gminne Centrum Kultury i Sportu doposa one

zosta o w instrumenty muzyczne, zosta y odmalowane sale.

W formie darowizny GCKiS otrzyma o pod og  laminowan  z firmy Kronopol. Ze

rodków UE w kwocie 4964,85 euro, zrealizowany zosta  projekt „Polsko-Niemieckie

Spotkania Muzyczne I owa 2010”.

W roku 2010 dzia alno  kulturaln  rozpocz o 8 sekcji artystycznych oraz 5

sekcji sportowych. Na umow  zlecenie, lub o dzie o, w GCKiS zatrudnionych jest 9

instruktorów, informatyk i, w sezonie grzewczym, osoba z uprawnieniami do obs ugi pieca

co. Na podstawie umowy o prac  zatrudnionych jest 8 osób, 3 osoby w pe nym wymiarze

godzin, 1 osoba na ¾ etatu, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na 3/8 etatu i 1 osoba na 1/8 etatu.


