
Protokół Nr XLI/1/2018 

Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 28 lutego 2018r. 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XLI sesji Rady 

Gminy  Grodzisko  Dolne.  Stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy  14  radnych  (na  15‐osobowy 

ustawowy  skład  Rady  Gminy),  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  Gminy  może 

podejmować prawomocne uchwały. 

Przywitał Radnych Rady Gminy i zaproszonych Gości: 

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Romana Matuszka, 

 Kierowników gminnych  jednostek administracyjnych: Z‐cę Dyrektora Zespołu 

Szkół im.  Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym Monikę Fila, Dyrektora Zespołu ds. 

Oświaty  Marię  Rydzik,  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej            

w Grodzisku Dolnym Andrzeja Wikierę. 

 

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu  z poprzedniej 

sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XLI sesji Rady Gminy.  

Poinformował,  że Wójt  Gminy  przed  sesją  zgłosił  następujące  wnioski  o  zmianę  porządku 

obrad tj. : 

1) o wyłączenie z porządku obrad podpunktu 6 o treści: 
 
„6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia 
Kobiety Gminy Grodzisko Dolne,” 

 
2) o poszerzenie porządku o  dodatkowy podpunkt 6 o treści : 
 
„6) zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2017r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków,” 
 
3) o poszerzenie porządku o  dodatkowy podpunkt 7 o treści : 
 
„7)  w  sprawie  ustalenia wysokości    ekwiwalentu  pieniężnego  członkom  ochotniczej  straży 
pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez państwową straż pożarną lub gminę,” 
 
4) o poszerzenie porządku o  dodatkowe podpunkt 8 o treści : 
 
 



„8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi 
powiatowej  nr  1271R  Grodzisko  Dolne  –  Chałupki  Dębniańskie  w  km  0  +  000  –  2  +  060                    
w miejscowości Grodzisko Dolne” 
Następnie poddał pod głosowanie poszczególne wnioski Wójta Gminy. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku nr 1 głosowało 14 radnych Rady Gminy. 
Za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku nr 2 głosowało 14 radnych Rady Gminy. 
Za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku nr 3 głosowało 14 radnych Rady Gminy. 
Za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku nr 4 głosowało 14 radnych Rady Gminy. 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek XLI sesji Rady Gminy przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami: 

1) z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2017, 

2) z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły, 

3)  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę. 

4) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko 

Dolne na lata 2015‐2018. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

2) zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania 

nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania          

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

3)  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXVI/239/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  29 

listopada 2017r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej   w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grodzisku Dolnym, 

4) w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  III/13/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z  dnia  29  grudnia 

2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów  i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian        i ich 

zatwierdzania, 



5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,          

w którym kończą 6 lat  w prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne przedszkolach, 

6) zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2017r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków, 
 
7)  w  sprawie  ustalenia  wysokości    ekwiwalentu  pieniężnego  członkom  ochotniczej  straży 
pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez państwową straż pożarną lub gminę, 
 
8) w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu na wykonanie  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi 
powiatowej  nr  1271R  Grodzisko  Dolne  –  Chałupki  Dębniańskie  w  km  0  +  000  –  2  +  060                   
w miejscowości  Grodzisko Dolne. 
 

5. Przyjęcie planów pracy komisji stałych  Rady Gminy na rok 2018. 

6.  Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji.     
 
Streszczenie przebiegu obrad XLI sesji Rady Gminy:         
 
Ad. 1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy 

porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.  
 
Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami: 

Ad. 3.3) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z wysokości 

średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego                  

w szkołach prowadzonych przez Gminę w załączeniu do protokołu (zał. nr 1). 

Nie zgłoszono pytań. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

Ad. 4.2) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 

30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 



Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/323/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne  zmieniająca uchwałę nr XXXIV/219/09 

Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  30  marca  2009r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu 

określającego  wysokość  stawek  oraz  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych 

świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  11 

głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4.3) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne 

z  dnia  29  listopada  2017r.    w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej   w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową   

w Grodzisku Dolnym. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLI/324/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zmiany  uchwały                           

nr  XXXVI/239/2017  Rady Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  29  listopada  2017r.   w  sprawie 

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej                          

w  Grodzisku  Dolnym  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  w  Grodzisku  Dolnym  (w  wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4.4) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 

29 grudnia 2010r. w sprawie określenia  jednostek budżetowych gromadzących dochody na 

wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i  trybu 

sporządzania planu  finansowego dochodów  i wydatków nimi  finansowanych, dokonywania        

w nim zmian i ich zatwierdzania. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 

Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  29  grudnia  2010r.  w  sprawie  określenia  jednostek 

budżetowych  gromadzących  dochody  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych  dochodów             

i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  dochodów                     

i wydatków nimi  finansowanych, dokonywania w nim zmian  i  ich zatwierdzania  (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

 



Ad. 4.5) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła 

projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym,          w którym kończą 6 lat   w prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne 

przedszkolach. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy ostatnio nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych 

przez stowarzyszenia zyskali na wynagrodzeniu? Bo takie były obietnice Pani Minister Oświaty. 

Wójt Gminy podał, że Gmina otrzymała informacje o wysokości subwencji oświatowej i jest to 

o 300 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Trzeba będzie znaleźć te brakujące środki w budżecie 

Gminy. W  kwocie  tej  (niższej)  subwencji  znalazł  się  wskaźnik  o  zwiększeniu  subwencji  dla 

małych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i jest to 165 tys. zł do podziału na 4 szkoły 

w  zależności  od  liczby  dzieci. Musimy  tak  finansować  gminną  oświatę,  żeby  nie  ucierpiały 

inwestycje prowadzone przez Gminę. 

Radny  Dariusz  Kopyt  powiedział,  że  Pani  Minister  obiecywała  korzystniejsze  traktowanie 

małych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Okazuje się jednak, że zmian nie będzie –

więc okazuje się że Pani Minister kłamała w żywe oczy. 

Wójt Gminy wyraził ubolewanie nad tym co się dzieje w szkolnictwie ogółem; na wszystkich 

szczeblach. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,      w którym kończą 6 lat  w prowadzonych 

przez  Gminę  Grodzisko  Dolne  przedszkolach  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14 

głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4. 7) Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie  ustalenia  wysokości    ekwiwalentu  pieniężnego  członkom  ochotniczej  straży 
pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez państwową straż pożarną lub gminę. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLI/327/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  ustalenia  wysokości  

ekwiwalentu  pieniężnego  członkom  ochotniczej  straży  pożarnej  za  udział  w  działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez państwową straż pożarną 



lub  gminę    (w wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14  głosami  „za”    i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami: 

Ad.  3.1)  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Grodzisku  Dolnym  Andrzej 

Wikiera  przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny               

w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2017 – w załączeniu do protokołu (zał. Nr 2). 

Nie zgłoszono uwag i zapytań do treści sprawozdania. 

Ad.  3.2)  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Grodzisku  Dolnym  Andrzej 

Wikiera przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 

rok ubiegły – w załączeniu do protokołu (zał. nr 3). 

Nie zgłoszono uwag i zapytań do treści sprawozdania. 

Ad.  3.4)  Inspektor  Janina  Rydzik  odczytała  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu 

Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018 – za rok 

2017 – w załączeniu do protokołu (zał. nr 4). 

Nie zgłoszono uwag i zapytań do treści sprawozdania. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał c.d.: 

Ad.4.6)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy –  przedstawiła projekt 
uchwały  zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 
listopada 2017r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków wraz z uzasadnieniem. 
 

Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLI/328/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  zmieniająca  uchwałę                           

nr  XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z  dnia  29  listopada  2017r. w  sprawie 

ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami 

„za”,  przy 1 wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4. 8) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie 
zadania  inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej  nr  1271R  Grodzisko  Dolne  –  Chałupki  Dębniańskie  w  km  0  +  000  –  2  +  531                    
w miejscowości  Grodzisko Dolne. 

 

  Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie 



dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – 

Chałupki Dębniańskie w km 0 + 000 – 2 + 531   w miejscowości  Grodzisko Dolne (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.                                             

Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy  na  rok  2018    (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  13  głosami  „za”,    przy  1 

wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Przyjęcie planów pracy komisji stałych  Rady Gminy na rok 2018. 

Komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. opracowały plany pracy na rok bieżący. 
 
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili projekty planów pracy swoich komisji: 

 Teresa Bechta przedstawiła projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018, 

 Dariusz Kopyt  przedstawił projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018, 

 Stanisław Ryfa przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 

 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały w  sprawie  zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018  (w wersji zaproponowanej) została 

przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.  Interpelacje i zapytania. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław poprosił o wyjaśnienie zmian w przepisach prawnych dot. ustalania cen 

wody i ścieków, bo ma obawy że po zmianach kompetencyjnych te ceny  będą zbyt wysokie. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Ustawa wprowadziła dużo zmian w gospodarce wodno‐ściekowej; 

m. in. Gmina Grodzisko Dolne nie będzie mogła prowadzić kąpieliska strzeżonego na zbiorniku 

Czyste. Będziemy interweniować w tej sprawie. Inna też będzie procedura ustalania cen wody 



i  ścieków.  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej,  na  podstawie  kosztów  eksploatacji, 

sporządzi  taryfy  i  prześle dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Polskie 

Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” celem zatwierdzenia cen za wodę i ścieki na kolejny 

rok. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował sołtysom i strażakom za pomoc w rozprowadzeniu 

czujników dymu i gazu. 

Wójt  Gminy  podał  informacje  o  wydłużeniu  terminu  składania  zamówień  na  czujniki. 

Powiedział,  że  mieszkańcy  gminy  proszą  o  rozprowadzanie  czujników  gazu.  Obecnie 

rozeznajemy możliwość sprowadzenia tego typu czujników. 

Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy można jeszcze płacić podatek rolny u sołtysów? 

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  podatek  można  płacić  tylko  przelewem  lub  w  kasie  Urzędu 

Gminy. 

Radny  Kazimierz  Matuszek  poinformował  o  możliwości  złożenia  wniosku  o  dopłaty  bez 

składania formularzy – w terminie do 14 marca br. ‐  jeżeli nie ma się zmian w stosunku do 

roku ubiegłego. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji.     
W związku  ze  zrealizowaniem wszystkich punktów porządku  sesji  – Przewodniczący 

Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy. 
 
 
Protokolant            Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik            Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do protokołu nr XLI/1/2018 

Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne  

 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2017 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne  został 

przyjęty uchwałą  Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  

18 marca 2016 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2016-2018.  

Został on utworzony w celu pomocy i wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz innych trudności, 

które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie dzieci i rodzin w środowisku. Odbiorcami 

programu są w rodziny niezaradne życiowo, dotknięte problemem ubóstwa i bezrobocia, 

w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna,  problem nadużywania alkoholu 

oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.  

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizuje zadania  

w następującym zakresie: 

1. Diagnozy i monitoringu skali potrzeb i problemów rodzin. 

2. Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 

3. Poprawy funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka  

w środowisku rodzinnym 

4. Podejmowania działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywania już istniejących. 

5. Przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

6. Podnoszenia kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy 

rodzinom. 



Zadanie w postaci diagnozy i monitoringu skali potrzeb i problemów rodzin jest 

realizowane przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Poprzez wizyty  

i rozmowy z osobami korzystającymi z pomocy kształtuje się obraz ich potrzeb  

i problemów z jakimi borykają się w życiu codziennym. Najczęstszymi z nich są: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 

Zadanie w postaci zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka  

i rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizuje poprzez: 

1.Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia 

(zasiłki okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia szkolne, pomoc 

osobom uprawnionym do alimentów)  

2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole.  

 

W 2017 roku w ramach pomocy materialnej wsparcie w postaci: 

1. Zasiłku okresowego otrzymało 76 osób w łącznej kwocie 61 028 zł. 

2. Zasiłku celowego otrzymały 134 osoby w łącznej kwocie 53 842,89 zł. 

3. Zasiłku stałego otrzymało 17 osób w łącznej kwocie 88 754 zł.  

4. Dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 

zasiłek celowy na zakup posiłków otrzymało 116 osób w łącznej kwocie 115 082 

zł.  

5. Dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

poprzez finansowanie dzieciom posiłków w szkołach skorzystało 188 uczniów z 

terenu Gminy Grodzisko Dolne. Pomocy udzielono w łącznej kwocie 110 712   

zł. 

6. Wynagrodzenia należnego opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej 

przez sąd otrzymało 4 opiekunów w łącznej kwocie 17 400 zł. 

7. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zostało objęte 1 dziecko, a koszt tych usług wyniósł 8460 zł.  

8. Odpłatności za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Grodzisko Dolne w Domu 

Pomocy Społecznej dokonano dla 15 osób w łącznej kwocie 329 986 zł. 

9. Zorganizowano usługi opiekuńcze dla 11 osób w łącznej kwocie 76 145, 03 zł.  



10.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym opłacił składki 

zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 7 373,92 zł.  

 

W 2017 roku w ramach pomocy rzeczowej udzielonej rodzinom Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, polegający na dystrybucji bezpłatnej żywności  

z Podkarpackiego Banku Żywności. Z programu tego skorzystało 438 osób, wśród 

których rozdysponowano artykuły żywnościowe w łącznej ilości 19 ton 210 kg 

 Zadanie w postaci  poprawy funkcjonowania rodziny oraz warunków 

rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym poprzez: 

- monitorowanie  sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i w razie potrzeby 

podejmowany jest kontakt z pielęgniarką środowiskową, z lekarzem rodzinnym, celem 

podjęcia odpowiednich działań, 

- pomoc pracownika socjalnego w podjęciu działań, celem ustalenia stopnia 

niepełnosprawności dla dzieci tego wymagających, celem możliwości skorzystania  

z innych form pomocy wykraczających poza sferę działalności GOPS, 

- wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę socjalną oraz 

współpracę z asystentem rodziny podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w 

rodzinie biologicznej oraz przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

rodzicom biologicznym  

- organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających 

wsparcia,  

- umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psycholog, prawnik. 

 Na terenie Gminy Grodzisko Dolne istnieje możliwość skorzystania  

z bezpłatnej pomocy psychologa oraz prawnika, rodziny z terenu Gminy Grodzisko 

Dolne informowane są przez pracowników socjalnych o możliwości skorzystania  

z takiej formy pomocy. 

Zadanie w postaci podejmowania działań interdyscyplinarnych mających na 

celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywania już istniejących 



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizuje wspólnie  

z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- podnoszenie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

- podnoszenie kompetencji osób zajmujących się problemem przemocy  

w rodzinie, 

- pomoc ofiarom oraz sprawcom przemocy poprzez kierowanie na terapię oraz 

programy edukacyjno- korekcyjne, 

- zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Nowej Sarzynie, 

- organizowanie grup roboczych, które pracując interdyscyplinarnie pomagają 

rodzinom, w których występuje przemoc. 

Zadanie w postaci przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin 

dysfunkcyjnych realizowane jest poprzez zabezpieczanie środków na pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej  i prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją 

kryzysową, zmianę postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych.  

Zadanie w postaci podnoszenia kompetencji służb zajmujących się niesieniem 

pomocy rodzinom realizowane jest poprzez udział w szkoleniach zawodowych 

pracowników pomagających rodzinie.  

Pomoc Społeczna współpracuje z Sądem Rodzinnym w Leżajsku poprzez: 

- informowanie sądu o rodzinach niewydolnych, w których najczęściej potrzebna jest 

pomoc w postaci nadzoru sądu poprzez ustanowienie kuratora sądowego dla rodziny 

celem eliminowania czynników sprzyjających dalszej degradacji rodziny, 

- współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi, celem współdziałania na rzecz 

prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym współpracuje  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku poprzez wspólny nadzór nad 

ustanowionymi rodzinami zastępczymi. 

 

 

 



 

 

 

Sprawozdanie z działań asystenta rodziny 

za rok 2017 

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez rodzinę, kwestionariusz 

wywiadu przekazuje się asystentowi rodziny, który został zatrudniony w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.  

W 2017 roku pomocą i wsparciem  asystenta rodziny na terenie  gminy  

Grodzisko Dolne zostało objętych 12 rodzin, w których wychowuje się 23 dzieci. Dwie 

spośród rodzin  zostały zobowiązane do pracy z asystentem rodziny przez Sąd, w drodze 

wydanych zarządzeń opiekuńczych. Spośród rodzin, z którymi pracuje asystent rodziny 

6 ma ustalony nadzór kuratora. Asystent odbył w ciągu roku 360 wizyt w rodzinach, co 

daje średnio 30 wizyt w roku przypadających na rodzinę.  

  Zakres obowiązków asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy  z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie  

z ustawą  asystent rodziny realizował  zadania w zakresie niesienia pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej, pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów natury socjalnej,  

psychologicznej i  wychowawczej, pomocy rodzinie w rozwinięciu aktywności 

społecznej oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Asystent towarzyszył rodzinom 

w codziennych sytuacjach życiowych, udzielał wsparcia emocjonalnego, 

wartościującego, informacyjnego i instrumentalnego. Aktywizował i motywował 

rodzinę i jej członków do działania w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w 

jakiej się znalazła. Nadrzędnym celem pracy asystenta jest poprawa warunków życia 

codziennego rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych, osiągnięcie przez rodzinę 

podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. 



Asystent dążył do poprawy funkcjonowania rodzin w obszarze ekonomiczno-

socjalnym, opiekuńczo-wychowawczym i społecznym, towarzyszył rodzinom we 

właściwym pełnieniu ról społecznych, realizacji spraw na rzecz domu i rodziny poprzez 

podejmowanie  różnorodnych  działań w następujących obszarach: 

W zakresie udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

W rodzinach niezaradnych życiowo, mających problemy z utrzymaniem ładu  

i porządku asystent pomagał sporządzić i wdrożyć rozkład stałych czynności,   

z podziałem na czynności codzienne, podejmowane raz w tygodniu, raz w miesiącu raz 

na  pół roku umożliwiających utrzymanie   na co dzień porządku w mieszkaniu. 

Niejednokrotnie pomagał w uporządkowaniu mieszkania czy otoczenia wokół domu, 

zwracając jednocześnie uwagę na kwestię segregacji odpadów. W sytuacji szczególnego 

zaniedbania przeprowadził instruktaż mycia lodówki. Pomagał  

w uporządkowaniu dokumentacji rodziny poprzez założenie organizera, pozwalającego 

na przechowywanie w jednym miejscu rachunków, instrukcji,  świadectw, dokumentacji 

podatkowej itp. Motywował do systematycznego opłacania rachunków, wykonywania 

drobnych napraw i remontów, do regularnego przygotowywania posiłków, dbania o 

higienę osobistą. Przeprowadzał ćwiczenia  

w sporządzaniu budżetu domowego i planowania wydatków celem nabycia wyższej 

skuteczności w gospodarowaniu środkami finansowymi. W jednej z rodzin, która 

wykazuje deficyty w zakresie umiejętności planowania wydatków i gospodarowania 

środkami pieniężnymi asystent pomagał w sporządzaniu list zakupów i towarzyszył 

przy zakupach. Podczas wizyt w rodzinach asystent zwracał uwagę członkom rodziny 

na oszczędne gospodarowanie mediami.  

W zakresie udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

Asystent pomagał przy  wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia 

wychowawcze, stypendium szkolne i świadczenia z pomocy społecznej, udzielał 

informacji na temat terminów składania wniosków i niezbędnej dokumentacji. 

Informował rodziny o możliwości skorzystania z bezpłatnej żywności  

z Podkarpackiego Banku Żywności, dystrybuowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 



2014 – 2020. Udzielono pomocy dzieciom objętym asystenturą poprzez opłacenie 

pobytu na koloniach letnich. Asystent pomagał rodzinom w wypełnianiu dokumentów 

urzędowych, w redagowaniu pism i podań. Motywował do podejmowania różnych  form 

aktywności zawodowej  poprzez ukazywanie korzyści i wartości wynikających  

z podjęcia zatrudnienia.  

W zakresie udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych; 

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny prowadził rozmowy  

z małżonkami na temat budowania wzajemnych relacji w rodzinie, sprzyjających 

tworzeniu atmosfery poczucia bezpieczeństwa, bardzo ważnej dla rozwoju 

psychicznego i emocjonalnego dzieci. Poruszał kwestię wzajemnej komunikacji  

w rodzinie, sposobu komunikowania własnych potrzeb w sposób bezproblemowy, 

wyrażania uczuć i emocji, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem. 

Ponadto praca asystenta koncentrowała się na zapobieganiu konfliktom małżeńskim  

i rodzinnym oraz łagodzeniu  napięć i konfliktów. Niejednokrotnie asystent prowadził 

mediację pomiędzy małżonkami zmierzającą do wypracowania kompromisu w celu 

rozwiązania sytuacji problemowej. W przypadku  występowania trudności 

edukacyjnych zachęcał rodziców do zdiagnozowania  poziomu rozwoju w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. W razie niepokojących zachowań 

dysfunkcyjnych dzieci motywował do korzystania z zajęć psychoedukacyjnych  

i socjoterapeutycznych prowadzonych przez Poradnię. Rodziny przeżywające ostre  

konflikty  zachęcał do uczestnictwa w terapii małżeńskiej i terapii rodzin.  

W listopadzie asystent przeprowadził warsztaty z zakresu komunikacji i umiejętności 

interpersonalnych, w których wzięło udział 15 osób. 

W zakresie udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi; 

Asystent rodziny prowadził pedagogizację rodziców na temat prawidłowych postaw 

rodzicielskich i potrzebny dostarczania dzieciom pozytywnych wzorców, udzielał 

wskazówek jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia, aby dzieci 

słuchały i jak je egzekwować. Zachęcał rodziców do wpajania dzieciom zasad 

poprawnego zachowania kształtowania umiejętności i nawyków, wyznaczania jasnych 



granic. Rozmawiał z rodzicami na temat stosowania systemu kar i nagród w procesie 

wychowania, o potrzebie miłości, akceptacji, chwalenia dziecka i doceniania za drobne 

sukcesy. Asystent zachęcał dzieci do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań, do korzystania ze świetlicy szkolnej. 

Motywował dzieci do systematycznego odrabiania zadań domowych, pomagał  

w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości  edukacyjnych poprzez naukę czytania, 

pisania i liczenia, instruował rodziców jak pomagać swoim pociechom  

w nauce. Asystent motywował rodziców do dbałości o edukację i rozwój dzieci, do 

aktywnego uczestnictwa w ich życiu szkolnym poprzez udział w uroczystościach  

i imprezach szkolnych ( zabawa andrzejkowa, choinka szkolna, Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka), do kontrolowania osiągnięć szkolnych 

dzieci poprzez udział w wywiadów i systematyczne  kontakty z wychowawcą  

i pedagogiem szkolnym. W celu pomocy  rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

natury szkolnej i wychowawczej także asystent  współpracuje z wychowawcami  

i pedagogami szkolnymi. 

Asystent wskazywał na potrzebę zacieśniania więzi rodzinnych poprzez wspólne 

spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy  

z wykorzystaniem artykułów plastycznych, wycieczki rowerowe, spacery).  

W zakresie wspierania aktywności społecznej rodzin; 

W trakcie pracy z rodziną asystent pokazuje prawidłowe postawy społeczne, informuje 

o imprezach i wydarzeniach  kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Zachęcał 

rodziny do budowania prawidłowych relacji z sąsiadami, uczestnictwa w życiu lokalnej 

społeczności,  brania udziału w imprezach organizowanych na terenie gminy Grodzisko 

Dolne ( Dni Grodziska, Dożynki Gminne, pikniki rodzinne).  

W zakresie motywowania członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych; 

Asystent rodziny podejmował działania aktywizacyjne polegające na motywowaniu 

bezrobotnych członków rodzin  do podejmowania dokształcania, udziału w projektach 

systemowych oraz unijnych  na terenie województwa podkarpackiego. Poszukiwania  

i podejmowania różnorodnych form zatrudnienia (praca w ramach umowy o pracę, 



umowy zlecenia czy o dzieło, prace sezonowe, praca tymczasowa, prace interwencyjne 

i roboty publiczne, a także staże zawodowe). 

W zakresie motywowania do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 

mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich  

i umiejętności psychospołecznych; 

Asystent zachęcał rodziny przeżywające kryzysy, konflikty i trudności wychowawcze 

do udziału w terapii rodzin i terapii małżeńskiej oraz indywidualnych konsultacji  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. 

W zakresie udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział  

w zajęciach psychoedukacyjnych; 

Asystent prowadził działania edukacyjne celem, których było wyrównywanie braków 

 i poziomu wiedzy, pomagał w odrabianiu zadań domowych, motywował do nauki. 

Asystent informował o pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Grodzisku  Dolnym,  

w której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają   możliwości udziału w różnorodnych 

zajęciach. Ponadto dzieci przeżywające trudności szkolne uczestniczą w zajęciach 

wyrównawczych prowadzonych w szkołach, a dzieci przejawiające zachowania 

dysfunkcyjne korzystają z zajęć socjoterapeutycznych w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej.  

W zakresie podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

W sytuacji wyjątkowo trudnej lub w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, asystent 

przekazuje informację pracownikowi socjalnemu i kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, następnie GOPS wystosowuje  pismo do Sądu o  wgląd w sytuację 

dzieci i wydanie stosownych zarządzeń opiekuńczych. W jednej z rodzin,  która boryka 

się z problemem alkoholowym  zachodziło uzasadnione podejrzenie, że przyznane w 

ramach pomocy społecznej środki, są wykorzystywane niezgodnie  

z przeznaczeniem, podjęto działania zaradcze polegające na zamianie przyznanych 

świadczeń z formy finansowej na niepieniężną ( talony). Jest to działanie dodatkowo 

absorbujące, ponieważ wymaga od asystenta i innych pracowników GOPS, bieżącego 

monitorowania potrzeb rodziny, stałego kontrolowania sumy wydawanych środków  

i dokonywania przelewów na konto punktów sprzedaży celem uregulowania płatności. 



Kilka razy w miesiącu do wybranego sklepu dostarczanych jest bon na określoną kwotę  

w ramach, którego rodzina może dokonywać zakupu artykułów spożywczych  

przemysłowych. Zakupy odzieżowe i obuwnicze dokonywane są wspólnie  

z asystentem rodziny. Płatności za media regulowane są przelewem na podstawie 

rachunków przedstawianych przez rodzinę.  

W zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla 

rodziców i dzieci; 

Asystent rodziny na bieżąco prowadzi pedagogizację rodziców w zakresie stosowanych 

metod wychowania, postaw rodzicielskich, konsekwencji  

w wychowaniu, stosowania systemu kar i nagród, kształtowania właściwych postaw  

i nawyków oraz skutecznej komunikacji na linii rodzice – dzieci. 

W zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną  

i  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;  

Kolejnym zadaniem asystenta jest dokumentowanie pracy z rodziną polegające na 

sporządzaniu planu pracy z rodziną oraz jego aktualizacji, dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji rodziny i zmian, które w niej zachodzą. Oceny takiej dokonuje asystent 

raz na pół roku.  Ponadto asystent  prowadzi  karty pracy z  rodziną dokumentujące 

każde spotkanie asystenta z rodziną i opis przeprowadzonych działań. Każda rodzina 

ma założoną teczkę, w której gromadzona jest dotycząca jej dokumentacja.  

W zakresie współpracy z jednostkami administracji rządowej  

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  

i rodziny; 

Podczas realizacji zadań na rzecz rodzin asystent współpracował z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku i w Łańcucie, uczestnicząc w posiedzeniach  

zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

uczestniczą w zajęciach Świetlicy Socjoterapeutycznej w Grodzisku Dolnym. Asystent 

współpracował  również z Sądem Rejonowym w Leżajsku, kuratorem zawodowym  i 

kuratorami społecznymi. W ramach współpracy kuratorzy  

i asystent wymieniają się  informacjami, obserwacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi 



życia rodziny. W jednej  z rodzin asystent i kurator społeczny złożyli wspólną wizytę 

celem, której było przeprowadzenie mediacji między małżonkami i wytyczenie 

wspólnego kierunku działań. Ponadto asystent ściśle współpracuje z pedagogami 

szkolnymi i kadrą pedagogiczną szkół na terenie Gminy Grodzisko Dolne. Asystent 

pozostaje w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym w celu bieżących konsultacji 

i wymiany informacji. 

Ponadto asystent rodziny podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział  

w szkoleniach: „Asystent rodziny w obliczu wyzwania, nowe zadania i obowiązki  - 

ustawa Za życiem”, „Zadania Ośrodków Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie”, „Doskonalenie umiejętności prowadzenia edukacji rodziców  

w zakresie zadań opiekuńczo – wychowawczych, zarządzania budżetem rodzinnym  

i gospodarstwem domowym”. 

Wykaz potrzeb w związku z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej 

Od stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania 

dzieci w pieczy zastępczej. Gmina Grodzisko Dolne pokrywa 50% wydatków 

związanych z utrzymaniem  czwórki dzieci przebywających w dwóch rodzinach 

zastępczych. W 2017 roku koszty poniesione na utrzymanie dzieci  

w rodzinach zastępczych wyniosły 21723,56 zł. Plan wydatków na ten cel w 2018 roku 

uwzględnia koszty na kwotę 25000 zł. W związku z wypełnianiem zadań na rzecz 

rodziny asystent zauważa potrzebę organizowania grup wsparcia dla rodzin 

przeżywających podobne trudności natury opiekuńczo – wychowawczej lub 

zmagających się z uzależnieniami. Istotne dla zagospodarowania czasu wolnego byłoby 

utworzenie wiejskich świetlic środowiskowych, w których dzieci mogłyby nie tylko 

uzyskać pomoc w odrabianiu  zadań domowych ale spędzać czas w sposób efektywny. 

Organizowania cyklicznych zajęć warsztatowych i treningów dla rodziców oraz 

większej dostępności do specjalistów z zakresu psychologii, socjoterapii, wychowania 

itp. W pracy z rodziną bardzo ważne jest wsparcie środowiska lokalnego dlatego też 

istotne jest ustanowienie  rodzin wspierających. Rodzina wspierająca to taka, która 

znajduje się w bezpośrednim otoczeniu  i gotowa jest objąć pomocą  



w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą 

trudności. Dla podniesienia skuteczności pracy asystenta rodziny znacząca  byłaby 

możliwość utworzenia grupy wymiany wzajemnych doświadczeń, z udziałem 

asystentów z terenu powiatu leżajskiego, która zbierałaby się np. raz na kwartał. 

 

Grodzisko Dolne 27.02.2018 

       Kierownik GOPS 

 

       mgr Andrzej Wikiera   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do protokołu nr XLI/1/2018 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GRODZISKU 

DOLNYM ZA OKRES 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

 

 

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym jest 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390) oraz Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 kwietnia 2011 r.                 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego. 

Obecny skład Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym został powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy Grodzisko Dolne nr 42/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.  w związku               

z upływem 3-letniej kadencji poprzedniego. 

Po zmianach skład zespołu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco: 

1. Andrzej Wikiera kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym – 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. Stanisław Baj – przedstawiciel Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym - członek 

3. Halina Gdańska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym – członek. 

4. Roman Matuszek - dyrektor Zespołu Szkół im. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym – 

członek. 

5. Halina Bęben  - pielęgniarka dyplomowana z NZOZ „Centrum Zdrowia” w Grodzisku 

Dolnym - członek, 

6. Mariusz Kurzyp – Kierownik Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym – członek. 

7. Maria Kołcz – prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku 

Dolnym ,,Wszystkie dzieci nasze są’’ w Grodzisku Dolnym, 

8. Tomasz Polit – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Leżajsku – członek. 



9. Teresa Paul – starszy specjalista pracy socjalnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              

w Grodzisku Dolnym – zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, 

umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentuje, podejmująca 

współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym 

oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub 

społecznie – nie pobierają z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawiciele 

podmiotów współpracują w ramach podpisanego z Wójtem Gminy Grodzisko Dolne 

porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Grodzisku Dolnym. 

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym jest: 

- usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy 

społeczne w szczególności przemocy w rodzinie, 

- zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań 

wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 (Uchwała nr XXVIII/221/2017 z dnia 

02.02.2017 r. Rady Gminy Grodzisko Dolne). 

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z Ustawą                

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Grodzisku Dolnym. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych ze 

względów na brak odpowiednich warunków lokalowych odbywały się w Sali Narad Urzędu 

Gminy w Grodzisku Dolnym. W 2017 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz 95 posiedzeń grup roboczych, z których każdorazowo został sporządzony protokół z listą 

obecności. Do końca 2017 r. pracowało  9 grup roboczych kontynuujących swoją pracę                        

z poprzednich lat oraz 25 grup roboczych powołanych w 2017 r. Łącznie prowadzonych było 

34 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  

Należy podkreślić, że działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny są spójne                      

z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017-2020’’ adresowanym do wszystkich mieszkańców Gminy Grodzisko 

Dolne, ale przede wszystkim do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc               

i świadków przemocy.  



Główne cele  Gminnego Programu przewidują: 

1. Zmniejszenie zjawiska przemocy na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

2. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc              

w rodzinie. 

W ramach realizacji celów Gminnego Programu podjęto następujące działania: 

- Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II   w Grodzisku 

Dolnym zorganizował konkurs plastyczny pt. „ STOP PRZEMOCY W RODZINIE”, 

adresowany do uczniów szkół z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz wychowanków Ośrodka 

Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach. Celem konkursu było rozpowszechnienie 

wiedzy wśród uczniów szkół i wychowanków ORW na temat tak trudnego zjawiska jakim jest 

przemoc w rodzinie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, 

nadesłano 117 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Na nagrody przeznaczono 

kwotę 1577,94 zł z środków przewidzianych na realizację programu. Informacja na temat 

wyników konkursu została zamieszczona w Gazecie Grodziskiej. 

- wychowawcy i pedagodzy prowadzili w szkołach zajęcia wychowawcze oraz zajęcia 

informacyjno-edukacyjne nawiązujące do tematu przemocy, 

- asystent rodziny zatrudniony w GOPS w Grodzisku Dolnym w listopadzie 2017 r. 

przeprowadził „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej” wśród osób zagrożonych 

problemem przemocy w rodzinie, 

- zorganizowano szkolenie pt. „Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji zespołów 

interdyscyplinarnych i grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla 

członków zespołu interdyscyplinarnego i osób reprezentujących podmioty realizujące 

procedurę. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 

2 000 zł. Należy podkreślić, że aby rodziny w których występuje przemoc, objąć profesjonalną 

i kompleksową pomocą, niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Stąd 

konieczne były i nadal są specjalistyczne szkolenia. 

- zakupiono ulotki „Reaguj na przemoc”, które zostały udostępniane w siedzibie podmiotów 

wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym – rozdysponowano 

ok. 400 szt. ulotek. Koszt zakupu ulotek wyniósł 1230 zł i został pokryty ze środków 

przeznaczonych na realizację Programu. 

- rozdawano ulotki o lokalnym systemie wsparcia – rozdano ok. 48 szt. 

- udzielano pomocy w formie pracy socjalnej (48 osobom), 



- pracownicy socjalni każdorazowo udzielali informacji o prawach przysługujących osobom 

doznającym przemocy w rodzinie, działali również interwencyjnie na zgłoszenia anonimowe, 

telefoniczne, sporządzali diagnozy rodziny,  

- w Gazecie Grodziskiej zamieszczano informacje o bezpłatnej pomocy prawnej oraz dyżurach 

specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym     

i ich Rodzin oraz  Przemocy  w Rodzinie, 

- nie zauważono potrzeby zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc                        

w ośrodku wsparcia – Gmina Grodzisko Dolne  w celu realizacji tego zadania może umieścić 

osoby wymagających tego typu pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie - powiat leżajski, 

- udzielano pomocy finansowej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie  (2 rodziny 

wymagały tego typu wsparcia), 

- podejmowano działania interwencyjne w oparciu o procedurę „ Niebieskie Kary” (25 osób), 

- prowadzono rozmowy interwencyjne i rozmowy dyscyplinująco – motywujące z osobami 

wobec, których istnieje podejrzenie, że mogą stosować przemoc w rodzinie oraz informowano 

ich o konsekwencjach karnych wynikających ze stosowania przemocy (25 osób), 

-  sporządzano zawiadomienia na policję o podejrzeniu popełnienie przestępstwa ściganego                   

z urzędu  (19), 

- sporządzono wniosek do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej o udzielenie informacji na 

temat podjętych działań (1), 

- sporządzano wnioski do Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o skierowanie osoby wobec której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc               

w rodzinie i nadużywa alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe (13), 

- sporządzano wnioski do Sądu Rejonowego w Leżajsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich                

o wydanie zarządzeń opiekuńczych (5), 

Poniżej została przedstawiona analiza zjawiska przemocy w Gminie Grodzisko Dolne                    

w 2017 r. 

1. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania – 2017 r. 

Liczba rodzin, w 
których występuje 
zjawisko przemocy w 
rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 
(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

25 24 1 0 

 



2.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 
osoby 
dotknięte 
przemocą 
w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogół
em 

z tego: Ogółe
m 

z tego: Ogółe
m 

z tego: 

osoby 
starsz
e* 

osoby 
niepeł
no-
spraw
ne 

osoby 
starsz
e* 

osoby 
niepeł
no-
spraw
ne 

do 13 
r.ż. 

od 14 
do 18 
lat 

niepełn
o-
sprawn
e 

** 

35 23 2 1 2 - 1 10 10 - - 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 

**dzieci od 0 do 18 roku życia. 

 

3 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Małoletni* 

25 2 23 0 

*Osoba do 18 r. ż. 

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że przemoc w rodzinie na terenie 

Gminy Grodzisko Dolne jest problemem społecznym. Ma charakter dynamiczny i zmienia się 

w czasie. W stosunku do poprzednich lat nastąpił wzrost odnotowanych zgłoszeń podejrzenia 

występowania przemocy w rodzinie. Należy przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin 

dotkniętych przemocą może być znacznie wyższa niż wskazują na to przywołane statystyki. 

Osoby doznające przemocy domowej często przez wiele lat ukrywają swój problem, dlatego 

trudno jest określić dokładną skalę problemu przemocy. 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc psychiczna  

oraz połączenie kilku form przemocy np. przemoc fizyczna, psychiczna i groźby 

karalne/znieważanie lub przemoc fizyczna, psychiczna i niszczenie/uszkadzanie mienia. 

W 2017 r. sporządzono łącznie: 

 26 formularzy „Niebieska Karta  – A”: 

- 22 formularzy zostało sporządzonych przez przedstawicieli policji (w 1 rodzinie dwukrotnie 

sporządzono Niebieską Kartę – A w celu udokumentowania podejrzenia kolejnego zdarzenia              

z użyciem przemocy),  

- 3 formularze „Niebieska Kart  – A” zostały sporządzone przez pracownika socjalnego,  



- 1  formularz „Niebieska Karta – A” sporządził przedstawiciel ochrony zdrowia, 

- 24 formularzy „Niebieska Karta - C” – sporządzonych na spotkaniu grupy roboczej                  

z osobą wobec, których zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie, 

- 14 formularzy „Niebieska Karta - D” - sporządzonych na spotkaniu grupy roboczej                       

z osobą wobec, których zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 

Z przedstawionych danych wynika , że osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że 

stosują przemoc często, nie przychodzą na spotkanie grupy roboczej ponieważ czują się 

bezkarne, a otrzymane wezwanie na spotkanie nie traktują poważnie. Nieobecność osoby 

doznającej przemocy lub wobec której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc nie 

wstrzymuje prac grupy roboczej.  

Należy zwrócić uwagę, że w 2017 r. wobec 3 osób Sąd Rejonowy w Leżajsku 

zastosował środek zapobiegawczy w formie odizolowania sprawcy od osoby doznającej 

przemocy, zapadły 4 wyroki skazujące osoby stosujące przemoc na karę pozbawienia wolności 

(warunkowo zawieszono jej wykonanie), wobec jednej osoby Sąd odwiesił warunkowe 

zawieszenie kary pozbawienia wolności. 

W 2017 r. zostało zakończonych 15 spraw prowadzonych w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” : 

- 14 na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” tj. „ ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy”  

- 1 na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”: tj. „ rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

działań” 

W dniu 25 września 2017 r. na spotkaniu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego                        

w Grodzisku Dolnym sporządzili analizę czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną 

pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Do lokalnych czynników sprzyjających skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą                   

w rodzinie zaliczono: 

- zaplecze infrastrukturalne i możliwość wzajemnej współpracy, 

- możliwość współpracy specjalistów  w ramach grup roboczych, 

- zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Do lokalnych czynników utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą                     

w rodzinie zaliczono: 



- przekonania i stereotypy dotyczące pełnienia w rodzinie ról przez kobiety  i mężczyzn, 

- poczucie bezkarności osób stosujących przemoc, 

- niespójność interpretacji przepisów prawa, 

- brak wystarczającej koordynacji czynności podejmowanych przez różne służby                        

w przeciwdziałaniu przemocy, 

- obawa przed marginalizacją  i wykluczeniem społecznym osób i rodzin dotkniętych przemocą. 

 

Zauważono potrzebę podjęcia kroków zmierzających do utworzenia grupy wsparcia dla 

osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zwiększenia działań wobec osób 

stosujących przemoc oraz zintensyfikowania działań edukacyjnych służących wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą            

w rodzinie np. w formie warsztatów. 

Nadal zachodzi potrzeba dokształcania – zarówno członków zespołu jak również 

członków grup roboczych odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”                      

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

 

                       

                                                              Przewodniczący Zespołu  

      Interdyscyplinarnego 

 

             Andrzej Wikiera 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do protokołu nr XLI/1/2018 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne  

 
 

Sprawozdanie 

z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla 

Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018  finansowanego ze środków Gminy Grodzisko Dolne 

za rok 2017 

  Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) do zadań własnych         

w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 

samorząd gminy należy w szczególności: opracowanie, realizacja, ocena efektów programów 

zdrowotnych oraz podejmowanie innych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy. 

  Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne  na lata 2015‐

2018 przyjęty został uchwałą nr VIII/52/2015 Rady Gminy w dniu 28 maja 2015r. 

Jego celem jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych u dzieci  i młodzieży, w tym 

zmniejszenie liczby zakażeń inwazyjnych – posocznic i zapaleń opon mózgowo‐rdzeniowych, 

zmniejszenie liczby zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wywołanych przez bakterie 

pneumokokowe, zmniejszenie nosicielstwa bakterii  pneumokokowych w jamie nosowo‐gardłowej, 

zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. 

  Zgodnie z postanowieniami Programu szczepienia wykonywane są u dzieci do 2 roku życia 

trzema dawkami : pierwsza dawka po ukończeniu 2 miesiąca życia, następna po 2‐ch miesiącach, 

trzecia dawka przypominająca  przed ukończeniem przez dziecko  2 roku życia. 

W roku 2017 z budżetu Gminy na realizację Programu zostały wydatkowane środki w kwocie 

25.070 zł. 

W rozbiciu na poszczególnych realizatorów, wykonanie programu w roku ubiegłym 

przedstawiało się następująco: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Grodzisku Dolnym 

I dawka zostało zaszczepionych  II dawką  III dawką 

12  26  32 

 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wólce Grodziskiej 

I dawka zostało zaszczepionych  II dawką  III dawką 

0  2  8 

 

3) ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” w Grodzisku Dolnym 

I dawka zostało zaszczepionych  II dawką  III dawką 

5  8  16 



 

Ogółem w latach 2015‐2017 do Programu  przystąpiło 130 dzieci, do końca 2017 roku cykl 

szczepień zakończyło  100 dzieci. 

W roku 2017 ze szczepień w ramach Programu mogły skorzystać dzieci urodzone w roku 

poprzednim, w większości przypadków szczepienia polegały na kontynuacji cyklu szczepień, czyli 

podaniu dziecku 2‐giej  lub 3‐ciej  dawki szczepionki. 

Po zakończonej procedurze szczepień, każdy rodzic otrzyma anonimowy kwestionariusz 

ankiety tj. Ankietę satysfakcji uczestnika programu zdrowotnego, w którym będzie mógł ocenić jakość 

udzielanych świadczeń w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Gminy 

Grodzisko Dolne. 

 

Sporz. 

Janina Rydzik 

 


