
UCHWAŁA NR VII.53.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Magdalena Łambucka
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NA LATA 2019-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA WILKÓW 
 

 

Załącznik do uchwały Nr VII.53.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.
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I. WPROWADZENIE 

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową 

komórkę. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina, z powodzeniem spełnia swoje zadania, stanowi dla swoich 

członków, w szczególności dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. 

Współczesna rodzina boryka się z wieloma problemami i zagrożona jest licznymi czynnikami 

patologicznymi, które bardzo często wpływają na dysfunkcję oraz wykluczenie jej w społeczeństwie. 

Główne problemy dezorganizujące życie rodzin to: uzależnienia, przemoc, niezaradność i brak 

umiejętności wychowawczych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych, 

zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna. 

Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie 

konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując 

siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może spowodować 

całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Mając na względzie 

fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać 

o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało. Dlatego należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo 

wykonywała swoje funkcje. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej 

aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. W swoich działaniach pracownicy 

socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie zastępowanie rodziców w 

wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Jednym z rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny 

do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej 

dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 

sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w 

wykonywaniu najprostszych czynności dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania 

asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, 

dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. 

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje 

wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi 

najbardziej zagrożone będą dzieci.  

Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Wilków opracowano w oparciu 

o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie 

z którym do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego 

programu wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć 

charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego 

lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy 

współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Priorytetem będzie 

stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu 

wykluczeniu rodzin. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej 

rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na 

celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do 

środowiska rodzinnego.  

Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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II. DIAGNOZA 

Gmina Wilków to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa opolskiego 

w powiecie namysłowskim. Zajmuje obszar 10.057 ha tj. 101 km2. Liczba ludności wynosi 4410, w tym 

kobiet: 2188  co stanowi 49,6% oraz mężczyzn 2222 co stanowi 50,4% (stan na 31.12.2018 r.). 

Dane statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej na przestrzeni trzech ostatnich lat 

przedstawiają się następująco:  

Tabela 1. Stan ludności Gminy Wilków w latach: 2016, 2017, 2018  

Wyszczególnienie  2016 2017  2018 

Mieszkańcy ogółem  4475  4426 4410 

 Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych, podstawowych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Analizując wskaźniki dotyczące pomocy społecznej, można zauważyć, że najczęstszymi 

powodami ubiegania się o pomoc na przestrzeni trzech ostatnich lat były: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa jak również bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.  

Dane o korzystających z pomocy społecznej w gminie na przestrzeni ostatnich trzech lat 

przedstawia tabela nr 2.  

Tabela 2. Świadczenia z pomocy społecznej  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Rodzaj pomocy i wsparcia Liczba rodzin 

świadczenia z pomocy społecznej 139 131 110 

praca socjalna 195 210 225 

zasiłki rodzinne 226 214 194 

świadczenia wychowawcze 315 327 296 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 22 17 

pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 25 25 17 

Główne powody przyznania pomocy społecznej Liczba rodzin 

ubóstwo 95 79 73 

bezrobocie 88 70 54 

niepełnosprawność 52 43 43 

długotrwała lub ciężka choroba 44  41 48 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
11 9 9 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w tym rodziny niepełne 
6 6 7 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w tym rodziny wielodzietne 
5 2 1 

potrzeba ochrony macierzyństwa 27 25 22 

potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności 24 20 19 

alkoholizm 4 5 3 

przemoc w rodzinie 1 1 0 

Jeśli chodzi o rodziny z dziećmi w 2018 r. pomocą społeczną objęto 48 takich rodzin. 
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Tabela 3. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą w 2018 r. 

 

Rodziny: Liczba rodzin: 

Z dziećmi  48 

Wielodzietne 17 

Niepełne 12 

 

Tabela 4. Struktura rodzin objętych pomocą z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie w 2018 r. 

 

 Liczba dzieci w rodzinie 

1 dziecko 2 dzieci  3 dzieci  4 dzieci   5 dzieci   6 dzieci 7 i więcej 

Liczba  

rodzin 
22 9 9 6 2 0 0 

 

Według analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych w większości rodzin, w których 

występuje problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych przy zapewnieniu wsparcia 

ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły i kuratorów sądowych, rodzina jest w stanie 

realizować swoje funkcje, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Istnieje 

jednak zagrożenie, iż działania podejmowane przez instytucje okażą się niewystarczające, między 

innymi z uwagi na brak współpracy rodziny. Zatem w sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd rodzinny 

może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej lub rodzinie zastępczej, lub też przydzielić rodzinie asystenta rodziny. 

 

Tabela 5. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

 2016 2017 2018 

Wspieranie rodzin Liczba rodzin 

asystent rodziny 11 10 9 

pobyt w pieczy zastępczej 7 5 4 
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III.  ANALIZA SWOT 

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 dokonano 

analizy SWOT. Szczegóły analizy przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY WILKÓW 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny tj. 

placówkami oświatowymi, 

przychodnią zdrowia, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Namysłowie, Powiatową Komendą 

Policji w Namysłowie, Sądem 

Rejonowym w Kluczborku, 

kuratorami, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Namysłowie, Powiatowym Urzędem 

Pracy w Namysłowie; 

 funkcjonowanie w gminie Karty 

Dużej Rodziny; 

 dobre rozeznanie środowiska 

lokalnego przez pracowników 

socjalnych, policję, pracowników 

oświaty; 

 działanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego na rzecz rodzin 

doznających przemocy w rodzinie; 

 działanie Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; 

 funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych; 

 wsparcie rodziny przez asystenta 

rodziny oraz zatrudnienie asystenta 

rodziny w ramach stosunku pracy; 

 wprowadzenie programów 

profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży w szkołach; 

 realizacja rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” 

finansującego dożywianie dzieci w 

szkołach i przedszkolach; 

 dostępność usług opiekuńczych 

świadczonych osobom i rodzinom na 

terenie całej gminy; 

 brak chęci do podjęcia i utrzymania 

pracy zarobkowej; 

 uzależnienie od alkoholu, nikotyny i 

substancji odurzających; 

 dostęp do środków 

psychoaktywnych; 

 wyuczona bezradność i 

roszczeniowość, uzależnienie od 

pomocy instytucjonalnej (głównie 

finansowej) i brak współpracy ze 

strony rodzin w zakresie 

rozwiązywania problemów; 

 zbyt duże obciążenie pracą 

pracowników instytucji pomocowych 

 bierna postawa członków rodzin 

wobec problemów występujących w 

rodzinie, niechęć do nawiązywania 

współpracy z placówkami niosącymi 

pomoc w tym zakresie; 

 niski poziom aktywności klientów 

pomocy społecznej w zakresie 

wykorzystania własnych zasobów i 

możliwości w przezwyciężaniu 

sytuacji kryzysowych; 

 brak mieszkań socjalnych; 

 zbyt mała liczba rodzin zastępczych 

zawodowych; 
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 rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa 

służąca rodzinie (boiska, siłownie 

napowietrzne, place zabaw); 

 funkcjonowanie świetlic wiejskich; 

 bezpłatne porady prawne dla 

mieszkańców gminy; 

 bogaty rynek pracy na terenie 

powiatu – zróżnicowanie ofert pracy; 

 współpraca GOPS w przekazywaniu 

żywności z Banku Żywności. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wzrost świadomości dotyczącej 

wiedzy na temat wypełnienia funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych przez 

rodziny; 

 wzrost świadomości i umiejętności 

korzystania przez rodziny z różnych 

form wsparcia; 

 poprawa funkcjonowania rodziny; 

 poprawa sytuacji bytowej dziecka; 

 większe szanse zatrudnienia; 

 efektywniejsza współpraca rodzin 

niewydolnych wychowawczo z 

pracownikiem socjalnym, asystentem 

rodziny; 

 zintensyfikowanie współpracy 

jednostek pomocy społecznej z  

Sądem , z  Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, z Powiatową 

Komendą Policji, z placówkami 

oświaty, ze służbą zdrowia, oraz 

organizacjami pozarządowymi; 

 zmiana mentalności społecznej w 

kwestii postrzegania rodzin 

dysfunkcyjnych; 

 zmiana nastawienia rodzin 

wykluczonych tj. postaw 

roszczeniowych na współpracę; 

 

 braki kadrowe w instytucjach 

pomocowych; 

 wysoka dzietność w rodzinach 

niewydolnych wychowawczo; 

 uzależnienia rodziców od alkoholu i 

środków psychoaktywnych; 

 łatwy dostęp dzieci i młodzieży do 

różnego rodzaju używek; 

 wzrost kosztów utrzymania rodziny; 

 zaniedbywanie obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych przez 

rodziców; 

 przerzucenie odpowiedzialności za 

wychowanie dzieci na inne podmioty 

i instytucje; 

 wypalenie zawodowe pracowników 

socjalnych spowodowane dużym 

obciążeniem oraz wykonywaniem 

nowych zadań; 

 wzrost patologicznych zachowań 

wśród dzieci i młodzieży; 

 rozpad związków (rozwody, 

separacje, wyjazd za granicę); 

 występowanie syndromu 

„dziedziczenia biedy”; 

 niewystarczające środki finansowe na 

realizację zadań  z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

IV.  ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są: 

 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

zagrożone w szczególności ubóstwem, przemocą w rodzinie oraz z problemami uzależnień; 

 dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki; 

 rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 
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V. CELE I ZADANIA 

Celem głównym Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dziecka 

w środowisku rodziny biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Cel szczegółowy 1. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych 

rodziców 

Zadania do 

realizacji 

1. Przydzielenie rodzinom asystenta rodziny oraz prowadzenie 

monitoringu sytuacji dziecka po zakończeniu współpracy  

z asystentem rodziny; 

2. Objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą w różnych 

obszarach (uzależnienia, przemoc w rodzinie, 

niepełnosprawność); 

3. Rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiazywania 

problemów rodziny; 

4. Udzielanie rodzicom pomocy finansowej i rzeczowej; 

5. Udział pracowników socjalnych i asystentów rodzin  

w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną; 

Wskaźniki 

realizacji 

1. Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny; 

2. Liczba rodzin objętych pomocą w różnych obszarach 

(uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność); 

3. Liczba szkoleń i osób w nich uczestniczących; 

4. Liczba podejmowanych interwencji kryzysowych; 

5. Ilość rodzin skierowanych do profesjonalnej pomocy; 

6. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 

Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka  

i rodziny 

Zadania do 

realizacji 

1. Zapewnienie pomocy finansowej  i rzeczowej  rodzinom  

z dziećmi; 

2. Objęcie dożywianiem wszystkich potrzebujących dzieci; 

3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych; 

4. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

Wskaźniki 

realizacji 

1. Liczba i formy udzielonej pomocy.; 

2. Liczba dzieci korzystających z posiłków; 

3. Liczba rodzin korzystających z pomocy żywnościowej z Banku 

Żywności; 

4. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych 

monitorowaniem sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej; 

5. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

6. Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej. 
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Cel szczegółowy 3. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających 

interwencji oraz rozwiazywanie już istniejących problemów 

Zadania do 

realizacji 

1. Systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem 

przez pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów 

szkolnych oraz przedstawicieli instytucji kontaktujących się  

z rodziną; 

2. Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, 

motywowanie do podjęcia terapii i monitorowanie terapii; 

3. Współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi  

4. w środowisku lokalnym, w szczególności ze szkołami, policją, 

placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod 

względem zdrowotnym, materialnym i społecznym; 

5. Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

przez rodzinę zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji  

w społeczeństwie; 

6. Dążenie do reintegracji rodzin, w których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej; 

7. Prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej i sportowo-

rekreacyjnej, mającej na celu organizacje czasu wolnego dzieci  

i młodzieży. 

Wskaźniki 

realizacji 

1. Liczba osób objętych monitoringiem; 

2. Ilość osób, które podjęły terapię; 

3. Rodzaj i liczba działań mających na celu poprawę sytuacji 

rodziny; 

4. Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci pracy socjalnej; 

5. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, których 

dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; 

6. Ilość dzieci i młodzieży biorących udział w z zorganizowanych 

zajęciach. 

 

VI.  REALIZATORZY PROGRAMU 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie przy udziale:  

1. Urzędu Gminy w Wilkowie; 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie; 

3. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

4. Placówek oświatowych z terenu Gminy Wilków; 

5. Ośrodka Zdrowia w Wilkowie; 

6. Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie; 

7. Sądu i kuratorów sądowych; 

8. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie; 

9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie; 

10. Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie; 

11. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, 

12. Parafii z terenu Gminy Wilków. 
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VII. EFEKTY I REZULTATY PROGRAMU 

 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

 polepszenie sytuacji dziecka i rodziny; 

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka; 

 zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia, dla 

rodziny i dziecka; 

 poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej; 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 

sytuacji kryzysowych; 

 poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny; 

 wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i 

poprawnych relacji rodzinnych; 

 umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, 

poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji; 

 rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program 

wpierania rodziny. 

 

VIII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021 w Gminie Wilków 

odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Wilków, dotacji z budżetu państwa oraz 

środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 

 

IX.  MONITOROWANIE PROGRAMU 

Koordynatorem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie – organizator pracy z rodziną. 

Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy Wilków 

za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w terminie  

do 31 marca każdego roku Radzie Gminy w Wilkowie sprawozdania z realizacji Programu. 
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