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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RADOMYŚLU NAD SANEM ZA 2016 r. 

 

         GOPS realizuje zadania na podstawie  ustaw oraz aktów wykonawczych tj.                                                                       

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej                                                                                                             

– ustawa z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu  programu  „ Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”,   – ustawa z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych,                                                                                                 

- ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,                                               

- ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,                                                                           

- ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                       

- ustawa z dnia  27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków               

  publicznych,                                                                                                                                                     

-ustawa z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,                                                                                                        

- ustawa z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program Rodzina  

  500+). 

       Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania  

i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .                                                                                             

Osobom tym przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak: 

- 634 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej,                                                                                               

- 514 zł. netto dla osoby w rodzinie, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie tj: 

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba,  

bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomani, zdarzenia losowego i klęski 

żywiołowej.                                                                                                                                                                      

    Za    dochód   uważa   się   sumę  miesięcznych  przychodów  z  miesiąca poprzedzającego 

złożenie   wniosku,     bez   względu    na   tytuł   i   źródło  ich   uzyskania,   pomniejszone  o: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych,                                                                                                                  

- składki zdrowotne,                                                                                                                                                      
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- składki  emerytalno  – rentowe,                                                                                                                                   

- kwotę świadczonych alimentów  na rzecz innych osób.                                                                        

Powyższe  kryteria   i   okoliczności,  z   powodu  których   udziela  się  świadczeń,   decydują 

o      strukturze   osób   korzystających   z   pomocy    społecznej.  

WYDATKI OŚRODKA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ 

NASTĘPUJĄCO: 

         Łączna kwota wydatków w roku 2016r. obejmuje realizację zadań zleconych i własnych 

w wys. 7.457.750,64  z tego:                                                                                                                

- zadania własne stanowią kwotę 527.959.29 zł.                                                                                     

– zadania zlecone stanowią kwotę 6.929.791,35 zł.                                                                                                             

 Struktura wydatków OPS w 2016r.  przedstawia się następująco:                                                                                

dział 852  

 Rozdz.85205- Przeciwdziałanie Przemocy -1.000,00zł.   

 Rozdz. 85206- Wspieranie Rodziny 32.924,63 zł.        

 Rozdz. 85211 – Program „Rodzina 500+”   - 3.407.964,82 zł. 

 Rozdz. 85212 – Świadczenia Rodzinne – 2.908.109,50zł. 

 Rozdz.85213 – Składki zdrowotne – 64.557,23 zł.  

 Rozdz. 85214 – Zasiłki celowe i okresowe – 220.830,17zł. 

 Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – 197.066,26zł.  

 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka – 364.265,77zł.  

 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze – 28.267,01 zł.  

 Rozdz. 85295 – DPS-y -  105.293,83zł. + dożywianie -  124.555,27zł.  

                                          Ogółem =  230.948,74 zł.       

               W 2016r. ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 521 osób w 392 rodzinach.  

Nadal   istotnymi   powodami  udzielania  świadczeń   są:  bezrobocie,  niepełnosprawność     

i   długotrwała   choroba. 

DOŻYWIANIE 

             W    ramach  realizacji  programu  „ Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”, którego 

celem  jest   wsparcie   gmin   w   wypełnianiu  zadań własnych o charakterze obowiązkowym         

w   zakresie   dożywiania   dzieci   i   młodzieży   oraz   zapewnienie   posiłku    osobom   tego 
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pozbawionym,  Ośrodek  realizował  działania  zapewniające  pomoc  w  zakresie  dożywiania 

dzieci  i  młodzieży  w  formie  posiłku   oraz  świadczenia   pieniężnego  na  zakup  posiłków 

lub   żywności.                                                                                                                                      

Ogólny  koszt  realizacji  Programu w 2016r. wyniósł 124.947 zł., z czego 40.000 zł. to środki 

własne    gminy,      a     84.947  zł.   to      środki     pochodzące      od     Wojewody.    Koszty   

związane    z  utrzymaniem   i   dowozem   posiłków  wyniosły   6.351 zł.                                                                                                                                                 

Z    posiłków    w    szkole   skorzystało  223  osoby.   Koszt    posiłków   wyniósł   53.780  zł. 

Ponadto  koszty  w kwocie 64.816zł.  przeznaczone zostały innym osobom na zakup posiłków 

lub   żywności  w  ramach  zasiłków celowych.                                                                                                                  

Na    terenie    gminy    posiadamy   10  placówek   prowadzących   dożywianie    tj.   5  szkół,                         

4  przedszkola  i  stołówka  w  ŚDS.                                                                                                               

W chwili obecnej obserwuje się mniejsze zainteresowanie  rodziców  bezpłatnymi   posiłkami  

w  szkole   dla   dzieci,   z   uwagi   na   lepszą   sytuację   materialną    rodzin,   spowodowaną 

wypłatą  świadczeń  wychowawczych  z „ Programu Rodzina 500+”. 

BEZDOMNOŚĆ 

            Na  terenie  gminy  występuje  5  osób,  które  uchodzą  za  bezdomne: 2-ch mężczyzn 

przebywa w Schroniskach, 1  przebywał  w Zakładzie  Karnym,  pozostałe 2 osoby matka i jej 

małoletnie   dziecko   w  Schronisku   dla   Bezdomnych   Kobiet   w  Rudniku    nad   Sanem.                  

W  przypadku matki z dzieckiem Ośrodek uiszcza opłatę za pobyt w placówce. Koszty pobytu 

w Schronisku to: 700zł. osoba dorosła i 600zł. dziecko ( miesięcznie). 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

        Osoby, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych, 

a  są  jej   pozbawione,  korzystają  z   niepieniężnej   pomocy   społecznej   w  formie   usług 

opiekuńczych   świadczonych  w  miejscu  zamieszkania  beneficjenta.  Z usług opiekuńczych 

korzystają    przede   wszystkim    osoby  w   wieku   poprodukcyjnym   i   sędziwym,    które             

z powodu  chorób  i  niepełnosprawności  wymagają  pomocy  w  zaspokajaniu  potrzeb   dnia 

codziennego.                                                                                                                                       

W 2016r. usługami objętych było 12 osób. Pomoc ta świadczona była i jest przez 2 opiekunki. 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  

                 Osobie     wymagającej   całodobowej    opieki   z    powodu   wieku,   choroby  lub 

niepełnosprawności,  niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 
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można  zapewnić   niezbędnej   pomocy  w   formie  usług  opiekuńczych,  przysługuje  prawo 

do  umieszczenia  w  Domu  Pomocy  Społecznej.                                                                                                                                                          

Na   koniec  2016 r.  w  DPS  umieszczonych  było   5 osób   tj.  2  osoby   w   Stalowej  Woli,               

1 osoba w  Sandomierzu, 1 osoba w  Rudkach woj.  kieleckie, 1 osoba w Janowie Lubelskim.                                                                                                    

Koszt   gminy  ponoszony  w  wys.   Różnicy   pomiędzy średnim kosztem utrzymania w DPS 

a  opłatami  wnoszonymi  przez   te   osoby    wyniósł  –  105.294 zł.  Obecnie   pełne   koszty 

utrzymania  w  DPS -  ach  wynoszą  miesięcznie:                                                                                                                                 

- Stalowa Wola -  3.164,65zł.                                                                                                                                           

– Rudki -  3.068,18zł.                                                                                                                                                                          

– Janów Lubelski -  2.502,00zł.                                                                                                                                     

– Sandomierz -  3.054,00zł.                                                                                                                                             

Rośnie  liczba  osób  zainteresowanych  umieszczeniem  w  DPS.  

WSPARCIE RODZINY 

            Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego kieruje do rodzin asystenta 

rodziny o objęcie pomocą. Chodzi tu o rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny 

wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie własnej 

samooceny a także poprzez pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Zaburzenia 

w   funkcjonowaniu  rodziny powodujące  groźne dysfunkcje tj. uzależnienia, przemoc, 

zaniedbania, bezradność mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą.                                                                                           

W 2016r. 9 rodzin objęto pracą asystenta rodziny . Nie wszystkie rodziny wyrażają zgodę na 

współpracę z asystentem rodziny. 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

                    W   roku   2009   ustawa   o   przeciwdziałaniu   przemocy  w   rodzinie   nałożyła   

na    gminy  obowiązkowe  powołanie   Zespołów   Interdyscyplinarnych  i  wszelkich działań 

zmierzających  do  zmniejszania  rozmiarów  zjawiska  przemocy  w  rodzinie.  Zarządzeniem  

Wójta   Gminy  w 2010 r.   powołano  Zespół  Interdyscyplinarny,  który  liczy  9  osób.  Są to  

przedstawiciele  pomocy  społecznej,  oświaty,  ochrony  zdrowia,   policji,  Gminnej  Komisji  

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  sądu.                                                                                                                                                        

Zespół   Interdyscyplinarny  spotyka   się   w   zależności   od   potrzeb,   nie  rzadziej  niż  raz   

na kwartał.                                                                                                                                                                              



5 

 

W   2016 r.  odbyły  się  4  posiedzenia  zespołu,  wpłynęło  12  formularzy Niebieskiej Karty.                                               

Powołano     grupy   robocze,    które  prowadziły   19  spraw   rodzin   w   ramach   procedury  

Niebieskiej Karty. Łącznie odbyło się 84 spotkań grup roboczych. Sprawy  dotyczyły 37 osób 

poszkodowanych  w wyniku  przemocy  w  rodzinie,  a  także  32 osób  stosujących  przemoc. 

Zakończono działania w przypadku 16 Niebieskich Kart.                                                                                             

Działania  podejmowane  wobec  osób  doświadczających  przemocy  w  rodzinie  to:  pomoc 

psychologiczna, prawna, monitoring służb pomocy społecznej i policji, współpraca z Gminną 

Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  współpraca z pedagogami szkolnymi.                                    

Działania   podejmowane   wobec   osób   stosujących   przemoc   w   rodzinie   to:                    

wnioski do  Prokuratury,  kierowanie spraw do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Sądu.                                                                                                                                                       

W   2016 r.  15   rodzin    z   terenu   naszej   gminy  brało   udział   we  wspólnym    projekcie 

realizowanym    przez    Powiatowe   Centrum    Pomocy   Rodzinie   pod    nazwą     „ Szkoła 

dla rodziców i wychowawców”, który dotyczył  budowania    bezpiecznych  więzi w rodzinie.  

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

           Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje:   

- jednolite  kryteria  dochodowe  oparte  na  kosztach  utrzymania  rodzin ( kryterium na jedną 

osobę  674 zł),  w  przypadku  dziecka  niepełnosprawnego 764 zł.     

Obowiązująca  wysokość  zasiłków  rodzinnych:   95zł.  -    dla dziecka do 5-tego roku życia,                                                                                                         

                                                                                 124zł.  –  od 5-tego  do 18-tego roku  życia,                                                                                         

                                                                                  135zł.-  od 18-tego do 24-tego roku życia , 

 Podstawowym   świadczeniem  jest  w  dalszym  ciągu  zasiłek  rodzinny  wraz  z dodatkami. 

Oprócz  tego  przyznawane  jest  świadczenie  pielęgnacyjne,  niezależnie  od dochodu zasiłek 

pielęgnacyjny  oraz  jednorazowa   zapomoga  z  tytułu  urodzenia   dziecka ( tzw.  becikowe).                                         

W przypadku  gdy  członek  rodziny   osoby  uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa 

w  krajach Unii  Europejskiej, w  którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia  społecznego   nasz  Ośrodek  nie   jest   organem   uprawnionym  do   wypłaty 

świadczeń    rodzinnych.   W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem 

Marszałkowskim w  Rzeszowie  w  zakresie realizacji  świadczeń rodzinnych  dla osób 

pracujących za  granicą.                      
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Od 1 stycznia 2016r.  obowiązują  nowe  świadczenia  rodzicielskie.  Przysługują  przez okres 

52  tygodni -  w  przypadku urodzenia 1 dziecka. Świadczenie wynosi 1000,00zł.  miesięcznie 

i  nie  jest  uzależnione  od  kryterium  dochodowego. 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE to: 

-zasiłek pielęgnacyjny – 153zł. miesięcznie,                                                                                                                    

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 520zł. miesięcznie,                                                                                                          

- zasiłek dla opiekuna -  520zł. miesięcznie,                                                                                                                   

- świadczenie pielęgnacyjne -  1.300 zł./2016, 1406zł./2017 miesięcznie,                                                                     

- świadczenie rodzicielskie – 1.000zł. miesięcznie,                                                                                                         

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka -  1.000zł.  

KARTA DUŻEJ RODZINY 

         Karta  Dużej  Rodziny to  system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem 

dzieci    zarówno    w     instytucjach     publicznych,    jak    i    w    firmach   prywatnych.                  

Jej   posiadacze   mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 

na  terenie  całego  kraju. Posiadanie Karty ułatwia  więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji 

oraz  obniża  koszty  codziennego  życia.                                                                                                                           

Karta   przysługuje   niezależnie   od   uzyskanych   dochodów  z  co  najmniej  trójką   dzieci.                                                     

Rodzice  mogą  korzystać  z  Karty  dożywotnio,   dzieci  do  18 roku życia lub do ukończenia 

nauki   w   szkole  lub  szkole  wyższej,  maksymalnie  do  osiągnięcia  25  roku  życia. Osoby 

posiadające   orzeczenie    o   znacznym   lub    umiarkowanym   stopniu   niepełnosprawności  

otrzymują   Kartę    na  czas  orzeczenia  o   niepełnosprawności. 

 W    2016r. złożonych   zostało  14  wniosków  o  przyznanie Karty  Dużej   Rodziny, 

 liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny- 54, 

 liczba rodziców -20, 

 liczba dzieci -34. 

OPS   nie   wydał   żadnej   decyzji   odmownej  o     przyznanie   Karty  Dużej   Rodziny.                                                              

Wszystkie złożone wnioski były zasadne. 
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

     Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  to  rodzaj  finansowego  wsparcia,   kierowany 

do  rodzin,  w   których  dzieci  pomimo  zasądzonych  od rodzica wyrokiem Sądu alimentów, 

są  ich  pozbawione z  powodu  bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach 

państwo  zastępczo   wypłaca  osobom   uprawnionym  świadczenia   pieniężne  w  wysokości 

zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej niż 500,00zł. na dziecko. 

W  2016 r.  świadczenia  funduszu  wypłacono   łącznie  dla  25 rodzin,  na  kwotę  173.490zł.                                               

Na  skutek  podjętych  działań  dłużnicy  alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych 

świadczeń  z  FA  na  łączną kwotę  48.177,09zł. ,  z  tego:                                                                                                    

- na dochody budżetu państwa 60% = 23.729,94zł.                                                                                                                  

– na  dochody  własne  organu  właściwego  wierzyciela  czyli gminy  (40%)   =  15.819,96zł.                                                          

– odsetki   ustawowe   stanowiły  kwotę  –  8.627,19zł. 

  W   bazie   danych  FA  figurowało   49   dłużników  alimentacyjnych.  Świadczenia  z  FA     

są uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 725zł. netto na jedną osobę.                                                        

– na 1 dziecko  -  17 osób pobiera FA,                                                                                                                                                                      

- na 2 dzieci -  4 osoby,                                                                                                                                                              

- na 3 dzieci   - 1 osoba,                                                                                                                                                      

- same na siebie  - 3 osoby, które ukończyły 18 lat. 

 

ZATRUDNIENIE 

       Według  stanu  na  dzień  31.12.2016 r.  w  GOPS  zatrudnionych  ogółem  było  12  osób   

na  umowę  o   pracę,  w   tym:                                                                                                                                                                   

- 4-ch pracowników socjalnych,                                                                                                                                      

- 1 opiekunka,                                                                                                                                                                     

- asystent rodziny,                                                                                                                                                                

- 2 inspektorów d/s. świadczeń rodzinnych i funduszu,                                                                                                

- inspektor d/s. świadczeń wychowawczych,                                                                                                                    

- księgowa,                                                                                                                                                                                    

- kierownik,                                                                                                                                                                     

- sprzątaczka. 
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Wszyscy    pracownicy   posiadają   odpowiednie  kwalifikacje   zawodowe  i   wykształcenie 

kierunkowe.  W  tym  roku  3-ch  pracowników   socjalnych   podjęło  specjalizację  I  stopnia    

z   zakresu  pracy  socjalnej. 

 Zatrudnienie  w  Ośrodku  na  podstawie  umowy-  zlecenie  to:                                                                                        

- usługi BHP,                                                                                                                                                                        

- usługi informatyczne. 

 

POTRZEBY I PLANY GOPS NA ROK 2017 

 zabezpieczenie   środków   finansowych    na   wypłatę   świadczeń  pieniężnych  typu:       

zasiłki   celowe,  specjalne   celowe,  okresowe,                                                                                                                               

 zabezpieczenie     środków     finansowych     na     wypłaty     świadczeń    rodzinnych    

i    opiekuńczych   oraz  świadczeń   z  funduszu   alimentacyjnego,                                                                                                                   

 zabezpieczenie    środków   na    wypłatę   świadczeń    wychowawczych  z   Programu  

„Rodzina 500+”,                                                                                                                                               

 zabezpieczenie    środków   finansowych    na    ponoszenie    odpłatności    za     pobyt  

mieszkańców  w  Domach   Pomocy  Społecznej,                                                                                                                                               

 zapewnienie    środków   finansowych     na      funkcjonowanie    Ośrodka      Pomocy    

Społecznej,                                                                                                                                                         

 zabezpieczenie    środków     jako    wkład   własny   do    Programu   z      dożywiania.     

 

 

 

Magdalena Nowak-Wojtala   

                                                                                                              Kierownik GOPS               
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