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SPRAWOZDANIE 
Z  DZIAŁANOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

za   2019  rok 
 
 

I.  INFORMACJE   OGÓLNE 
 

     Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jest  jednostką  budżetową  powołaną  do  realizacji  zadań  
pomocy  społecznej  własnych  i  zleconych  gminie.  Środki  na  wykonanie  zadań  obejmujących  
świadczenia  udzielane  podopiecznym,  wynagrodzenia  dla  pracowników  Ośrodka  oraz  koszty  
jego  utrzymania  pochodzą  z  dotacji  gminy  / zadania  własne  gminy /  oraz  dotacji  rządowych  
 / zadania  zlecone  gminie /.   
 

II.  KADRA 
 

Zadania  GOPS  w  okresie  sprawozdawczym  realizowane  były  przez  10  osób ,  w  tym:  dyrektor,  
zastępca  dyrektora,  główna  księgowa, sekretarka,  3  pracowników  socjalnych ,  2  stanowiska  ds. 
świadczeń  rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,   realizacji  świadczeń  
wychowawczych  -  500+ ,  świadczeń  „Dobry  start” oraz  świadczenia  z  ustawy  o  wsparciu  kobiet  
w  ciąży  i rodzin  „Za  życiem”    oraz  1  etat  asystenta  rodziny. 
 

III  CELE  I  ZASADY  UDZIELANIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

     Podstawowym  celem  pomocy  społecznej  jest  zaspakajanie  niezbędnych  potrzeb  życiowych  
osób  i  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  której  nie  są  w  stanie  pokonać  
wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia.  Osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  
społecznej  są  zobowiązane  do  współdziałania  w  rozwiązywaniu  ich  trudnej  sytuacji  życiowej.                                                        
Świadczenia  z  pomocy  społecznej   przyznawane  były  wg  kryteriów  zawartych  w  ustawie  z  dnia  
12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej.                                                                                                
Świadczenia  te  udzielano  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  lub  jej  przedstawiciela  
ustawowego.  Podstawowym  kryterium  uprawniającym  do  ubiegania  się  o  bezzwrotną  pomoc  
był  określony  dochód  w  rodzinie  przy  jednoczesnym  wystąpieniu  co  najmniej  jednej  z  
okoliczności  takich  jak  np.  bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwała  choroba, potrzeba  
ochrony  macierzyństwa,  sieroctwo,  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  -  wychowawczych,  
głównie  w  rodzinach  niepełnych  i  wielodzietnych.                                                                                                                                             
Pomoc  społeczna  adresowana  była  do  osób  o  najniższych  dochodach.   Prawo  do  świadczeń  
pieniężnych  z  pomocy  społecznej  przysługiwało  osobom  i  rodzinom,  które  spełniały  tzw.  
kryterium  dochodowe  czyli:    701  złotych  dla  osoby  samotnie  gospodarujące  i  528  złotych  na  
osobę  w  rodzinie. 
Oprócz  świadczeń  przyznanych  na  podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  realizował  
również: 
zadania  w  zakresie  przyznawania  i  wypłacania  dodatków  mieszkaniowych, 
zadania  w  zakresie  przyznawania  i  wypłacania  świadczeń  rodzinnych, 
zadania  w  zakresie  ustalania  i  wypłacania  zasiłków  dla  opiekunów, 
zadania  z  ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 



zadania  wynikające  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  systemie  oświaty, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej, 
zadania  wynikające  z  ustawy  Prawo  energetyczne, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  pomocy  państwa  w  wychowaniu  dzieci, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  ”Za  życiem”, 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  Karcie  Dużej  Rodziny 
zadania  wynikające  z  rządowego  programu  „Dobry  Start”. 
 

IV.  BUDŻET  -  wydatki  w  okresie  sprawozdawczym 
 
 

 

Rodzaj  świadczenia 

 

Wydatki  w  złotych 

 
 

ZADANIA  ZLECONE 

 

 

1.   Świadczenia  rodzinne,  fundusz  alimentacyjny, świadczenia  

pielęgnacyjne,   świadczenia  rodzicielskie 

 

1.115.592,21 

 
 

2.  Składki  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające:    

     -  świadczenia  pielęgnacyjne 

     -  zasiłek  stały 

 

 

6.981,03 

998,19 
 

3.  Składki  na  ubezpieczenia  emerytalno – rentowe  opłacane   

     za  osoby  pobierające  świadczenia  pielęgnacyjne,  zasiłek   

     dla  opiekuna 

 

 

76.853,34 

4.  Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami   

      psychicznymi 

 

0,00 

 

5.  Dobry  start 

 

239.100,00 
 

6.   Świadczenia   wychowawcze  -   Rodzina  500 + 
 

                            5.515.951,40 
 

7.  Karta  Dużej  Rodziny  -  koszty  obsługi 

 

628,91 
 

8.  Wynagrodzenie  za  sprawowanie  opieki  nad  osobą       

ubezwłasnowolnioną 

 

                                    5.863,44     

 

ZADANIA  WŁASNE 

 

 

1.  Zasiłki  stałe 
 

11.091,00 
 

2. zasiłki  celowe  i  pomoc  w  naturze 
 

5.902,53 
 

3. Zasiłki  okresowe 
 

6.104,24 
  



 
 
 

 

V.  ŚWIADCZENIA  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

ZADANIA  WŁASNE 
 

Zasiłki  celowe  i  w  naturze  -  
przyznawane  były  w  celu  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  bytowych,  między  innymi  na  
pokrycie  części  lub  całości  kosztów  zakupu  żywności,  odzieży,  lekarstw,  opału,  energii  
elektrycznej,  gazu, sprzętów  gospodarstwa  domowego,  opłacenie  czynszu.  
Zasiłki  przyznano  20  osobom ,   koszt  -  5.902,53  złotych   
 

Zapewnienie  schronienia  osobom  bezdomnym 
 

4. Usługi  opiekuńcze 25.415,00 
 

5. Schronienie 

 

5.649,00 
 

6. Sprawienie  pogrzebu 

 

3.085,00 
 

7. Odpłatność  za  pobyt  w  domu  pomocy  społecznej 
 

21.235,41 
 

8. Wieloletni  rządowy  program    „Posiłek  w  szkole  i  w  domu ” 
 

14.128,89 
 

9. Dodatki  mieszkaniowe 
 

32.875,14 
 

10.  Dodatki  energetyczne 
 

1.280,56 
 

11.  Przeciwdziałanie  narkomanii 

         Dotacje  na  dofinansowanie  zadań  zleconych  do 

         realizacji  stowarzyszeniom  
          

 

1.950,00 

 

1.500.00 

 

12. Przeciwdziałanie  alkoholizmowi   

      Dotacje  na  dofinansowanie zadań  zleconych  do 

      realizacji  stowarzyszeniom  
       

 

14.952,74 

 

3.000,00 

 

13.  Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie 
 

123,02 
 

14.  Współfinansowanie  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej 
 

114.080,53 
 

15.  Wspieranie  rodziny  -  asystent  rodziny 
 

48.330,41 
 

16.  Pomoc  materialna  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
      

 

0,00 

                                   



W  okresie  sprawozdawczym  zapewniono  schronienie  dla  4  osób  bezdomnych  w  Schronisku  w  
Rybniku,  Wiśle  Małej  i  Przegędzy.   Koszt  ww.  świadczeń  wyniósł  5.649  złotych. 
Wieloletni  rządowy  Program    „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  
Celem  tego  programu  było  wspieranie  samorządów  gminnych  w  realizacji  zadania  własnego  o  
charakterze  obowiązkowym.  Jego  beneficjentami  były  osoby  i  rodziny,  których  dochód  nie  
przekroczył  kwoty    792,00 zł  w  gospodarstwie  wieloosobowym   i  1.051,50  zł.  w  gospodarstwie  
jednoosobowym,  tj.  150%  kryterium  dochodowego  określonego  w  ustawie  o  pomocy  
społecznej. 
W  ramach  programu  ogółem  objęto  pomocą  33  osoby ,  w tym: 

-  posiłki  dla  dzieci  w  przedszkolu,  szkole  podstawowej  oraz  osób  dorosłych  -  20  osób,  koszt     

-  12.399  złotych,    

   -  zasiłki  celowe  z  przeznaczeniem  na  zakup  żywności  -  11  osób,   koszt -  900 złotych, 
   -  świadczenia  rzeczowe  w  postaci  paczek  żywnościowych  -  6  osób,  koszt  -  830  złotych      
Na  realizację  programu  w  okresie  sprawozdawczym  wydatkowano  ogółem   14.129  złotych,  z  
tego  z  dotacji   8.400 złotych.   
 

Odpłatność   za  pobyt  w  domu  pomocy  społecznej 
 

Świadczenie  przyznano  1  osobie,  koszt  -  21.235,41  złotych. 
 

Zasiłki  okresowe  -  
 

przyznawane  były  w  szczególności  ze  względu  na  bezrobocie,  długotrwałą  chorobę,  
niepełnosprawność,  możliwość  nabycia  uprawnień  do  świadczeń  z  innych  systemów  
zabezpieczenia  społecznego,  z  pomocy  korzystało    8  osób,  koszt  -   6.104,24  złotych. 
 

Opłacenie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  pobierające  zasiłek  stały  - 2  osoby,  
koszt  -  998,19  złotych, 
 

Zasiłki  stałe  -  2  osoby  na  kwotę   11.091  złotych. 
 

Usługi  opiekuńcze  - 
           
Usługi  dzielą  się  w  zależności  od  kategorii  osób,  do  których  są  adresowane  na: 
-   usługi   gospodarcze,  pomoc  w  codziennych  zajęciach,  takich  jak  robienie   zakupów,  
    sprzątanie,  gotowanie, załatwianie  spraw  urzędowych  itp., 
-  usługi  pielęgnacyjne,  
-  usługi  specjalistyczne, są  to usługi  świadczone  przez specjalistów, takich  jak: 
    pielęgniarki,  rehabilitantów,  psychologów,  terapeutów,  które  obejmują  specjalistyczne   
    formy  pielęgnacji, rehabilitację   fizyczną ,  terapię.  
Usługi  opiekuńcze   świadczone  są  w  ramach  zadań  własnych  samorządu  terytorialnego                 
i   adresowane  są  do  osób,  które  mają  problemy  z  codzienną,  samodzielną  egzystencją  w  
środowisku.   
Usługami  opiekuńczymi    objęto   6  osób.    
Koszt   usług  opiekuńczych  wyniósł   27.485  złotych.   
  

Sprawienie pogrzebu 

Pomoc  społeczna  obejmuje  obowiązek  sprawienia  pogrzebu  w  sposób  ustalony  przez gminę,  

zgodnie  z  wyznaniem  zmarłego.  Sprawienie  pogrzebu  przysługuje  osobom zmarłym  

zamieszkałym  lub  przebywającym  na  terenie  gminy,  w  stosunku  do  których  nie  ustalono  osób  



zobowiązanych  do  sprawienia  pogrzebu  lub  gdy  osoby  zobowiązane nie  mają  takich  możliwości.  

Sprawienie  pogrzebu  jest  zadaniem  własnym  gminy   o  charakterze  obowiązkowym.                       

W  okresie  sprawozdawczym  koszt  sprawienia  pogrzebu  dla  1  osoby  wyniósł   3.085 złotych.   

ZADANIA  ZLECONE 
 

Potwierdzanie  prawa  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej           

                                                                                       

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  

ze środków  publicznych  do  zadań zleconych  gminy  należy  wydawanie decyzji, o  których  mowa  

w  art. 54  /potwierdzających  prawo do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  przez  okres  90  dni /, w 

sprawach  świadczeniobiorców  innych  niż  ubezpieczeni  spełniających  kryterium  dochodowe, o  

którym  mowa  w  art. 8 ustawy z  dnia 12 marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej,  w  przypadku  

których  nie  zachodzi  okoliczność, o  której mowa  w art. 12  tej  ustawy. W  celu  ustalenia  sytuacji  

dochodowej  i majątkowej  świadczeniobiorcy, o  którym  mowa  w  ust. 2, przeprowadza  się  

rodzinny  wywiad środowiskowy  na  zasadach  i  w  trybie  określonych  w  przepisach  o  pomocy  

społecznej.  W  okresie  sprawozdawczym  wydano  4  decyzje  przyznające  prawo  do  świadczeń  

opieki  zdrowotnej  oraz  2  decyzje  wygaszające. 
 

OGÓLNOPOLSKA  KARTA  DUŻEJ  RODZINY 

Program  skierowany  jest  do  rodzin  wielodzietnych,  wychowujących  troje  i  więcej  dzieci.             
Na  jego  podstawie  rodziny  mogą  nabyć  uprawnienia  do  Karty  Dużej  Rodziny.  Karta  przysługuje 
rodzinie  niezależnie  od  dochodu  i  na  jej  podstawie  rodziny  będą  mogły  korzystać  z  uprawnień, 
jakie  znajdują  się  w  katalogu  ulg  i  zwolnień  zamieszczonego  są  na  stronie  internetowej 
Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej.                                                                                                         
W  okresie  sprawozdawczym  wydano  ogółem    247  kart. 

PRACA  SOCJALNA 
 

Na  rzecz  klientów  świadczona  była  również  pomoc  pozamaterialna  w  formie  pracy  socjalnej.  
Pod  tym  pojęciem  należy  rozumieć  działalność,  która  ma  na  celu  ułatwienie  wzajemnego  
przystosowywania  rodzin  i  środowiska  społecznego  oraz  rozwijanie  poczucia  własnej  wartości  
poprzez  wykorzystanie  możliwości  tkwiących  w  ludziach.  Jest  to  działanie,  które  koncentruje  się  
na  rozwiązywaniu  najróżniejszych  problemów,  od  motywowania  osób  bezrobotnych  do  
poszukiwania  pracy  po  przywrócenie  stabilizacji  w  rodzinach.                                                                                                         
Praca  socjalna  ukierunkowana  jest na  przywrócenie  utraconej  lub  ograniczonej  zdolności  do  
samodzielnego  funkcjonowania  rodziny.  Jej  ostatecznym  celem  winno  być  wyprowadzenie  z  
grupy  ryzyka  i  usamodzielnienie  klienta  w  każdym  przypadku,  jeśli  jest  to  tylko  możliwe.   W  
trakcie  pracy,  rozwiązując  problemy  rodziny  kontaktujemy  się  z  wieloma  instytucjami,  
organizacjami.   Pracę  socjalną  prowadzono  w  143  rodzinach  /  393  osoby /. 
 

KONTRAKT   SOCJALNY 
 

Praca  socjalna  może być prowadzona  w oparciu o kontrakt socjalny. W  kontrakcie  socjalnym  
opracowuje  się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub 
rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. 
Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron / pracownika socjalnego oraz osoby 
lub rodziny ubiegającej się o pomoc /, w ramach wspólnie podejmowanych działań.  
W  związku z  tym, kontrakt  socjalny  może  być  zawierany w określonym etapie metodycznego 
działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.   



Odmowa  zawarcia  lub niedotrzymanie postawień kontraktu przez osobę  lub  rodzinę  może  
stanowić podstawę  do  odmowy  przyznania  świadczenia, uchylenia  decyzji  o  przyznaniu 
świadczenia lub wstrzymania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej.     
Zawarto  8  kontraktów  socjalnych.                                                                
 

NIEBIESKA   KARTA   
 

Pracownicy  socjalni  w  swojej  pracy  posługują  się  kwestionariuszem  „Niebieska Karta”.  
W  ramach  swoich  kompetencji   i zadań  pracownik  socjalny: 
w  razie  potrzeby  bądź  na  życzenie   zainteresowanych   zwraca  się  do  Policji  o  podjęcie  działań 
prewencyjnych  wobec  sprawcy, w  przypadku  podejrzenia  popełnionego  przestępstwa  
powiadamia  organy  ścigania, uruchamia  działania  związane  z  interwencją  kryzysową  
(poradnictwo  prawne,  psychologiczne, pomoc  przy  znalezieniu  schronienia), 
przygotowuje  wszechstronny  plan  pomocy  i  udziela  informacji  o przysługujących  świadczeniach   
i  formach  pomocy,  monitoruje  efekty  podjętych  działań, współpracuje  z  innymi  instytucjami i 
organizacjami pomocnymi w danej sprawie,  uczestniczy  w  pracach  grup  roboczych. 
W   okresie  sprawozdawczym  założono   14  nowych  Niebieskich  Kart. 
Ogółem  prowadzono  w  okresie  sprawozdawczym  21  Niebieskich  Kart. 
 

VI.  DODATKI  MIESZKANIOWE 
 

Dodatki  mieszkaniowe  wypłacane  są  wyłącznie  z  budżetu  gminy.  Dodatek  jest  formą  pomocy  
dla  osób,  które  nie  są  w  stanie  pokryć  wydatków  związanych  z  utrzymaniem  mieszkania.  
Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  lokalu  a  także  osobom  
zajmującym  lokal  mieszkalny  bez  tytułu  prawnego  pod  warunkiem,  że  oczekują  na  
przysługujący  im  lokal  zamienny  lub  socjalny.                                                                                                                                                  
Przyznanie  dodatku  uzależnione  jest  od  średniego  miesięcznego  dochodu  na  jednego  członka  
gospodarstwa  domowego  uzyskanego  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  
wniosku  /  do  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie  jednoosobowym  i  125 %  w  
gospodarstwie  wieloosobowym  /  oraz  powierzchni  zajmowanego  lokalu.  Ustawa  dopuszcza  
ustępstwa,  zarówno  jeśli  dochód  jest  wyższy  od  przyjętego,  jak  i  w  sytuacji,  gdy  powierzchnia  
użytkowa  lokalu  mieszkalnego  przekracza  normatywną  powierzchnię  lokalu.  Wysokość  dodatku  
uzależniona  jest  od  wysokości  ponoszonych  wydatków  na  utrzymanie  mieszkania  oraz  od  
miesięcznego  dochodu  gospodarstwa  domowego. 
Środki  na  dodatki  pochodzą  wyłącznie  z  budżetu  gminy.   
Wypłaty  dodatków  mieszkaniowych  dokonano  na  kwotę   32.875,14  złotych. 
Wypłacono  dodatki  mieszkaniowe  dla  25  rodzin. 
 

VII.  DODATKI   ENERGETYCZNE                  
 

Zgodnie  z  ustawą  odbiorcą  wrażliwym  energii  elektrycznej  jest osoba,  której  przyznano  dodatek  
mieszkaniowy  w  rozumieniu  ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych,  która  jest  stroną  umowy    
kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem  
energetycznym  i  zamieszkuje  w  miejscu  dostarczania  energii. 
Aby  otrzymać  dodatek  energetyczny  należy: 
-  posiadać  ustalone  prawo  do  dodatku  mieszkaniowego, 
-   złożyć  wniosek  o  przyznaniu  dodatku  energetycznego  z  załączoną  umową  sprzedaży  energii  
elektrycznej,  której  stroną  jest  osoba  pobierająca  dodatek  mieszkaniowy, 
-   zamieszkiwać  w  miejscu dostarczania  energii  elektrycznej. 
Wysokość  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego : 
-  prowadzonego  przez  osobę  samotną  wynosi  11,37   złotych  miesięcznie, 
-  składającego  się  z  2  do  4  osób  wynosi  15,80  złotych  miesięcznie, 
-   składającego  się    z  co  najmniej  5  osób  wynosi  18,96  złotych  miesięcznie, 



Wypłaty  dodatków  energetycznych  dokonano  na  kwotę    1.280,56  złotych  dla  13  rodzin. 
 

VIII.  ŚWIADCZENIA   RODZINNE 
 

Do  świadczeń  rodzinnych  należą: 
zasiłek  rodzinny  oraz  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego, 
świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny  i  świadczenia  pielęgnacyjne, 
jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka. 
    
Wydatki  na  świadczenia  rodzinne  przestawiają  się  następująco: 
 

zasiłki  rodzinne  z  dodatkami   -   272.155,95  złotych,  
zasiłki  pielęgnacyjne   -  227.215,06  złotych, 
świadczenia  pielęgnacyjne    -  463.631,20 złotych,   
jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka   -   37.000,00  złotych, 
świadczenia  rodzicielskie  -  157.373,30  złotych, 
 

IX.  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO 
 
Prawo  do  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługuje,  jeżeli  przeciętny  miesięczny  
dochód  netto  na  osobę  w  rodzinie  w  roku  poprzedzającym  okres  świadczeniowy  nie  
przekracza  725  złotych.     Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  w  wysokości  
ustalonych  alimentów,  jednak  nie  więcej  niż  po  500  złotych  na  każde  z  uprawnionych  do  
alimentów  dzieci.  Świadczenia  przyznawane  są  na  tzw.  okresy   świadczeniowe,  trwające    12  
miesięcy. 
Wydatki  na   świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  wyniosły    115.590,00  złotych     
 

POSTĘPOWANIE  WOBEC  DŁUŻNIKÓW  ALIMENTACYJNYCH 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  dla osób uprawnionych  do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego  przyznawane są  w związku z co najmniej 2 miesięczną bezskutecznością egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych. 
Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej  uruchamia procedurę 
administracyjną  mającą na celu aktywizację zawodową dłużnika  umożliwiającą mu  wywiązywanie 
się z zobowiązań alimentacyjnych. Postępowanie wobec dłużnika prowadzi   organ właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dłużnika na podstawie informacji organu przyznającego osobie 
uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.   
W przypadku braku współpracy dłużnika z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  ten kieruje wniosek do 
starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi  oraz kieruje  wniosek do prokuratury o ściganie 
dłużnika  za przestępstwo  określone  w  art.  209  § 1   Kodeksu  karnego czyli za uporczywe 
uchylanie się od obowiązku alimentacji na rzecz osoby uprawnionej.  
 

W  przypadku  zaległości  za  okres  dłuższy  niż  6  miesięcy  organ  właściwy  wierzyciela  przekazuje  
do    5  biur  informacji  gospodarczej  informacje  o  zobowiązaniach  dłużników  z  tytułu  
wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  i  zaliczek  alimentacyjnych  -  w  2019  r.  
zgłoszonych  było  58  dłużników.  
Na  dzień  31.12.2019r.  łączna  kwota  zadłużenia  wraz  z  odsetkami  dłużników  wyniosła  
1.667.755,91 złotych. 

X.  ŚWIADCZENIA   RODZICIELSKIE  

Nowelizacja  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  niektórych  innych  ustaw  z  dnia  24  lipca 
2015 roku    wprowadziła  od  1 stycznia 2016 r. nowy  rodzaj świadczenia  -  świadczenie  



rodzicielskie.     Świadczenie  rodzicielskie  przysługuje  osobom,  które  urodziły  dziecko,  a  które  
nie otrzymują  zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego.  Uprawnionymi  do  
pobierania  tego  świadczenia  będą  między  innymi:      osoby  bezrobotne,  studenci,  rolnicy,  a 
także  wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,  osoby zatrudnione  lub  prowadzące  
pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  jeśli nie  będą  pobierały  zasiłku  macierzyńskiego. 

Wysokość  świadczenia  rodzicielskiego  -  1000 zł  miesięcznie.   Brak  kryterium  dochodowego. 

Świadczenie  rodzicielskie  przysługuje  przez  rok  / 52 tygodnie /  po  urodzeniu  dziecka  w 
wysokości  1000 zł  miesięcznie,  a  w  przypadku  urodzenia  wieloraczków  ten  okres  będzie  mógł 
być  wydłużony  do  71 tygodni.                                                                                                                           
W  okresie  sprawozdawczym  wypłacono  świadczenia  na  kwotę   157.373,30  złotych. 

 XI.  ŚWIADCZENIA   WYCHOWAWCZE  -   Program  „Rodzina  500 +” 

Celem  świadczenia  wychowawczego  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  

z  wychowaniem  dziecka,  w  tym  z  opieką  nad  nim  i  zaspokojeniem  jego  potrzeb  życiowych. 

Świadczenie  wychowawcze  otrzymują  rodzice,  opiekunowie  prawni  lub  opiekunowie  faktyczni 

dziecka.     Świadczenie  będzie  przysługiwać  do  ukończenia  przez  dziecko  18  lat.                                                 

W  okresie  sprawozdawczym  wypłacono  świadczenia  na  kwotę   5.515.951,40  złotych. 
 

XII.  POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW    
 

Pomoc  materialną  dla  uczniów  reguluje  ustawa  o  systemie  oświaty.  Pomoc  ta przewiduje  
następujące  rodzaje  świadczeń: 
stypendium  szkolne , 
zasiłek  szkolny                                                                                                                                                       
W  okresie  sprawozdawczym  nie  było  uczniów   uprawnionych  do  przedmiotowych  świadczeń. 
 

XIII.  PRZEMOC  W  RODZINIE      
 

Praca  socjalna  z  rodzinami  dotkniętymi  problemem  przemocy  koncentruje  się  na  tworzeniu  
planu  pomocy  dla  ofiary  i  sprawcy  przemocy.  Monitorowaniu  sytuacji  rodzin,  w  których  
dochodzi  do  przemocy oraz  rodzin  zagrożonych  wystąpieniem  przemocy.     
Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie do  zadań  
własnych  Gminy  należy,  w  szczególności,  tworzenie  gminnego systemu  przeciwdziałania 
przemocy  w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja  gminnego programu  przeciwdziałania   
przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie.  
Zadaniem  Gminy  jest  również  tworzenie  zespołów  interdyscyplinarnych.   
Zarządzeniem  Wójta  Gminy Ornontowice został  powołany  Zespół  Interdyscyplinarny   ds.  
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie , w  którego  skład    wchodzą  przedstawiciele:    
placówek  oświatowych,  służby  zdrowia,  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 
sądu,  policji,  pomocy  społecznej. 
W  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się  4  posiedzenia  Zespołu  Interdyscyplinarnego. 
 
XIV.  WSPÓŁFINANSOWANIE  POBYTU  DZIECKA   W  PIECZY  ZASTEPCZEJ   
 

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  w  
przypadku  niemożności  zapewnienia  opieki  i  wychowania  przez  rodziców  dziecko  zostaje  
umieszczone  w  pieczy  zastępczej.  Umieszczenie  dziecka  w  pieczy  zastępczej  następuje  na  



podstawie  orzeczenia  sądu.  Dziecko  może  przebywać  w  pieczy  zastępczej  do  osiągnięcia  
pełnoletniości.  Finansowanie  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej  jest  zadaniem  powiatu.         
Gmina  natomiast  zobowiązana  jest  do  współfinansowania  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej 
i  ponosi  następujące  koszty: 
   -  10%  wydatków  na  opiekę  i  wychowanie  dziecka  w  pierwszym  roku  pobytu  dziecka  w   
      pieczy  zastępczej, 
   -  30%  wydatków  w  drugim  roku  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej, 
   -  50%  wydatków  w  trzecim  roku  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej. 
                                                                                                  
W  2019r.  w  pieczy  zastępczej  / placówce  opiekuńczo - wychowawczej  oraz  rodzinie  zastępczej/  
przebywało   12  dzieci,  a  kwota  współfinansowania  pobytu  dzieci  wyniosła    114.080,53  złotych. 
                    
XV.  WSPIERANIE  RODZINY  -  ASYSTENT  RODZINY  
  
Rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  -  wychowawczych  mogą  
otrzymać  wsparcie  od  gminy  w  postaci  asystenta  rodziny.  Możliwość  taka  wynika  z  ustawy  o  
wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej. 
Usługa asystenta rodziny prowadzona jest w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie 
pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 
Wsparciem  asystenta  zostało  objętych  17  rodzin. 
  
XVI.  INNE  DZIAŁANIA  WSPIERAJĄCE  OSOBY  I  RODZINY 
 
Podejmowanie  kontaktu  z    lokalną  prasą  w  celu  przekazania  informacji  dotyczących  form  
świadczonej  przez  Ośrodek  pomocy,  zasad  jej  przyznawania  oraz  istotnych  dla  
świadczeniobiorców  zmianach  przepisów.   
 

PROGRAMY  POMOCOWE: 
 

W  minionym  roku  nawiązaliśmy  współpracę  ze   Stowarzyszeniem  im.  Franciszka  Stuska  w  
Orzeszu  w  celu  rozszerzenia  oferty  pomocowej  dla  mieszkańców  naszej  Gminy. 
Pomocą  żywnościową  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym -  FEAD  miały  

być  objęte  osoby  i  rodziny  znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  spełniające  kryteria  

określone  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  których  dochód  nie  przekracza  200 %  kryterium  

dochodowego  uprawniającego  do  skorzystania  z  pomocy  społecznej. 

Pracownicy  socjalni  wydali  32 karty  kierujące  dla   73  osób  do  otrzymania  pomocy  

żywnościowej. 
 

PROGRAM   „OPIEKA  WYTCHNIENIOWA” 

Gmina Ornontowice przystąpiła do realizacji pilotażowego  Programu  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy i  

Polityki  Społecznej  „Opieka  wytchnieniowa” -  edycja  2019,  którego  realizatorem  był  Gminny  

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ornontowicach.  Źródłem  finansowania  Programu   były  środki 

ujęte  w  planie  finansowym  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz  środki  własne  gminy.    Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  osobami  ze  znacznym stopniem niepełnosprawności, 

które są całkowicie niesamodzielne, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w 

formie  usług  opieki  wytchnieniowej.    Celem  programu  było  wsparcie  członków  rodzin  lub 

opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad:                                                                                         

-  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub 



długotrwałej  opieki   lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością 

samodzielnej  egzystencji  oraz  koniecznością  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka 

w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji,                                                                                                    

-  osobami  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności                                                                    

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub 

zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.  Wsparciem  zostały  

objęte   2  osoby  sprawujące  bezpośrednią  opiekę  nad  osobami  ze  znacznym  stopniem  

niepełnosprawności.  Całkowity  koszt  świadczenia  usług  opieki  wytchnieniowej  wyniósł  2.270,55  

złotych  /  86  godzin /. 

PROGRAM   „RODZINA  RAZEM” 
 

Uchwałą  nr IX/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.  Rada Gminy Ornontowice przyjęła do realizacji 
lokalny  program  w  ramach  pomocy  społecznej  pod  nazwą  RODZINA  RAZEM. 

Lokalny  program Rodzina razem obejmował realizację zadań wynikających ze Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ornontowice na lata 2016 – 2025. Program  z 
założenia miał służyć rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i 
prowadzenia gospodarstwa domowego.  
Zajęcia były prowadzone prze 3 pracowników socjalnych i asystenta rodziny zatrudnionych w GOPS 
Ornontowice przy współpracy z ARTerią - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, 
udostępniającej  pomieszczenia  lokalowe  na  zajęcia  warsztatowe. 

W  ramach  programu  zrealizowano: 

• 2  spotkania  z  zakresu  wzmocnienia  kompetencji  wychowawczych i opiekuńczych 
rodziców,  

• 2 spotkania warsztatowe  dot. spędzania  wolnego czasu rodziców z dziećmi,  

• Wyjazd  edukacyjno - integracyjny  do Śląskiego  Ogrodu  Zoologicznego  w  Chorzowie 
 
Odbiorcami  Programu  były  rodziny z  terenu  Gminy Ornontowice.  Ogółem  w  programie  wzięło 
udział  5  rodzin  ( 5-cioro rodziców i 7-mioro dzieci) 
Rzeczywisty  łączny  koszt  programu  wyniósł:  1 032,98 zł.  
 

W  wyniku  działań  podjętych  w  ramach  programu: 

• Wzmocniono  kompetencje  wychowawcze  i  opiekuńcze  rodziców,  

• Integrowano  i  uwrażliwiono  społeczność  lokalną  na  problemy  opiekuńczo - wychowawcze,  

• Ćwiczono  umiejętności  radzenia  sobie  z  problemami  opiekuńczo - wychowawczymi,  

• Promowano  nowe  formy  działań  służących  wsparciu  rodzin.  

• Realizowano  działania  pomocowe:  poradnictwo,  konsultacje,  praca  socjalna.  

• Eliminowano postawy i zachowania skutkujących występowaniem negatywnych zjawisk 
w  rodzinie.  

• Wzmocniono  więzi  między  dziećmi  i  rodzicami. 
 

XVII. UWAGI  KOŃCOWE      
 

 Rodziny  objęte  pomocą  Ośrodka : 

 



 

Pomoc  w  zakresie 

 

Liczba  rodzin 

 

Liczba   osób 

w  rodzinach 
 

Ustawy  o  pomocy  społecznej -  ogółem, 

Praca  socjalna  -  ogółem 

 

32 

143 

 

61 

393 
 

Ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych 

 

25 

 

- 
 

Zasiłki  rodzinne  wraz  z  dodatkami 

 

100 

 

364 

 

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia 

dziecka 

 

37 

 

147 

 

Świadczenia  opiekuńcze 

 

130 

 

- 

 

Świadczenia z  funduszu  alimentacyjnego 

 

17 

 

50 

 

Pomoc  materialna  dla  uczniów - stypendia 

 

0 

 

0 

 

Dodatek  energetyczny 

 

13 

 

- 

 

Świadczenia  rodzicielskie 

 

33 

 

- 
 

Świadczenia  wychowawcze  -  Rodzina  500 + 

 

843 

 

- 

 

Program  „Dobry  Start”  300 + 

 

569 

 

797 dzieci 

 

Pracownicy  Ośrodka  podejmowali  także  wiele  działań  w  celu  podnoszenia  jakości  i  poszerzenia  

usług  świadczonych  dla  najbardziej  potrzebujących  mieszkańców  Ornontowic. 

 XVIII.     POTRZEBY  W  ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
                     /  art.  110  ust.  9  ustawy  o  pomocy  społecznej / 
 

Analiza  realizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ornontowicach  zadań    
przedstawionych  w  sprawozdaniu  za  2019  rok  pozwala  określić  najpilniejsze  potrzeby,  do  
których  można  zaliczyć: 
 

   -   podniesienie  poziomu  i  doskonalenie  sprawności  funkcjonowania  jednostki  poprzez  stałe   
       podnoszenie  kwalifikacji  i  kompetencji  pracowników  Ośrodka  oraz  członków  Zespołu   
       Interdyscyplinarnego  /  szkolenia,  superwizja /, 
 

  -  utworzenie  mieszkania  chronionego,  
 

  -  zabezpieczenie   w  budżecie  GOPS  środków  finansowych  na  realizację  świadczeń  społecznych,     
      programów  pomocowych   oraz  bieżące  funkcjonowanie. 
 

Sporządziła:  I. Jabłonka 

Ornontowice,     20.01.2020 r.                                                  



 


