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1. Podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach jest jednostką organizacyjną gminy
Siechnice, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
Realizując zadania Ośrodek działa na podstawie:
1.

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze
zmianami),

2.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze
zmianami),

3.

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami),

4.

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze
zmianami),

5.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2018 r. poz. 998 ze zmianami),

6.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zmianami.),

7.

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1265 ze zmianami),

8.

ustawy z dnia 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1629),

9.

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r., poz. 180),

10. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz niektórych ustaw
(Dz.U z 2018 r. poz. 755 ze zmianami.),
11. ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r, poz. 1457),
12. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220
ze zmianami.)
13. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2018 r . poz. 554),
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061),
15. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018
poz. 2134),
16. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.
1390),
17. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zmianami),
18. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1490),
19. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach przyjętego Uchwałą
Nr XXVI/181/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r.
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2. Struktura organizacyjna i kadrowa Ośrodka Pomocy Społecznej
Struktura

organizacyjne

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

została

określona

w Regulaminie Organizacyjnym z uwzględnieniem działów, stanowisk i podległości służbowych.
Na dzień 31.12.2018 r. wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się następująco:
Dział

Stanowisko

Ilość
osób
1

Kierownik Ośrodka

kierownik

Dział Pracy Środowiskowej
w tym:
Sekcja Pracy Socjalnej

zastępca kierownika

1

1

specjalista pracy socjalnej

5

5

2

2

1

1

3

3

1

1

specjalista ds. świadczeń
rodzinnych
i
funduszu
alimentacyjnego
specjalista ds. świadczeń
rodzinnych
inspektor ds. świadczeń
rodzinnych
Samodzielny ref. ds.
świadczeń rodzinnych
Starszy
referent
ds.
świadczeń rodzinnych
referent
ds.
świadczeń
rodzinnych

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

główny księgowy

1

1

1

1

1

1

1
1

0,5
1

26 osób

25,5 etatu

Wymiar
etatu
1

Starszy pracownik socjalny
Sekcja Usług Opiekuńczych

pracownik socjalny

Sekcja Asysty Rodzinnej

opiekun w ośrodku
społecznej
asystent rodziny

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Świadczeń Alimentacyjnych

Dział
Finansowo-Administracyjny

pomocy

samodzielny referent ds.
księgowości
inspektor ds. kadr i płac
referent ds. księgowości

Profilaktyka uzależnień

inspektor ds.
uzależnień

profilaktyki

RAZEM

Ponadto Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie informatyka, 4 osoby do usług
opiekuńczych i osobę sprzątającą. Kadra Ośrodka podnosiła kwalifikacje uczestnicząc w kursach
i szkoleniach odpłatnych oraz nieodpłatnych w ramach projektów.
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3. Klienci Ośrodka
Na ogólną liczbę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają się osoby
i rodziny uzyskujące wsparcie z tytułu:
1) pomocy społecznej
2) asystenta rodziny
3) stypendiów szkolnych
4) dodatków mieszkaniowych
5) świadczeń rodzinnych
6) funduszu alimentacyjnego
7) świadczeń wychowawczych
8) świadczenia „dobry start”
9) profilaktyki uzależnień
10) pozostałych świadczeń (świadczenia: zdrowotne, interwencyjne, praca socjalna).
Według stanu na 31.12.2018 r. Gminę Siechnice zamieszkiwało 20.834 mieszkańców.
W 2018 r. system pomocy społecznej objął wsparciem 166 rodzin - 306 osób. Analizując liczbę
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej do liczby mieszkańców, przyjąć należy,
iż wsparciem zostało objętych 1,47% społeczności lokalnej.

W 2018 r. system świadczeń rodzinnych objął wsparciem 166 rodzin - 306 osób.
Analizując liczbę osób, którym przyznano świadczenia rodzinne do liczby mieszkańców, przyjąć
należy, iż wsparciem zostało objętych 1,47% społeczności lokalnej. Na uwagę zasługuje liczba
rodzin pobierających świadczenie 500plus – 10,28% oraz „Dobry Start” – 10,69% społeczności
Gminy Siechnice.
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Ośrodek wydał łącznie 6131 decyzje administracyjne, w tym 138 decyzji odmownych, co
stanowi 2,25 % ogółu wydanych decyzji. Odmowy świadczeń nie wynikały z braku środków, ale
spowodowane były niespełnieniem kryteriów ustawowych (przekroczenie kryterium dochodowego
lub braku przesłanek do udzielenia pomocy). Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
odwołania wniosło 10 osób, z czego 3 decyzje zostały uchylona do ponownego rozpatrzenia.
Tabela nr 1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych w dziale Świadczeń Rodzinnych
w 2018 r.
Decyzje administracyjne
w Dziale Świadczeń
Rodzinnych w działach:

Zasiłki rodzinne
z dodatkami

Świadczenie
wychowawcze

„Dobry
start”

Fundusz
Alimentacyjny

RAZEM:

952

2152

2214

100

W tym odmownych:

68

45

1

6

Zaskarżonych do SKO:

4

3

0

1

W tym uchylonych przez
SKO:

2

0

0

1

Tabela nr 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych w pozostałych działach w 2018 r.
Decyzje administracyjne
w pozostałych działach:

Pomoc społeczna

Dodatki
mieszkaniowe

Stypendium socjalne

RAZEM:

615

61

37

W tym odmownych:

8

4

6

Zaskarżonych do SKO:

2

0

0

W tym uchylonych przez
SKO:

0

0

0

4. Realizacja świadczeń pomocy społecznej
Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie
przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne cele, zasoby i możliwości. Wspiera je w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, które obejmują w szczególności:
1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób
i rodzin,
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4. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Pomocy społecznej udzielana jest jeśli spełnione są dwie przesłanki: wystąpienia trudnej sytuacji
życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia biorąc w szczególności pod uwagę
przesłanki wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9.

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13. alkoholizmowi i narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Od października 2018 r. obowiązuje kryterium dochodowe w pomocy społecznej zgodnie
z którym prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 701 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 528 zł
3. w rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 288 zł
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż występujące w Gminie Siechnice problemy
najczęściej związane są z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą
chorobą co znajduje odzwierciedlenie w ilości osób/rodzin korzystających z różnych form
pomocy materialnej.
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Tabela nr 3. Powody przyznania pomocy w 2018 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

W tym na

Liczba

wsi

osób
w rodzinie

Ogółem

178

140

335

Ubóstwo

85

62

138

Bezdomność

6

4

6

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:
wielodzietność
Bezrobocie

11
3
58

7
1
41

41
14
110

Niepełnosprawność

58

51

97

Długotrwała lub nagła choroba

87

70

144

Bezradność
w
sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzenie gospodarstwa
domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm

22

16

62

20
2
7

14
1
4

55
10
11

Przemoc
Trudności w przystosowaniu
opuszczeniu zakładu karnego

do

życia

po

Wykres nr 1. Powody udzielenia wsparcia
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1

1

2

3

1

4

Tabela nr 4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Liczba osób, którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Rodzaj świadczenia

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych (bez względu na ich
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)
w tym:
 świadczenia pieniężne
 świadczenia niepieniężne
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej
Praca socjalna prowadzona
KONTRAKT SOCJALNY

w

oparciu

o

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w rodzinie

191
138
82

166
132
66

306
250
108

x

123

241

x

8

21

Wykres nr 2 . Rodzaje udzielanych świadczeń

Tabela nr 5. Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy finansowanych ze środków
publicznych
Rodzaj świadczenia

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Zasiłki stałe w tym:

35

341

35

43

27
8
35

247
94
315

27
8
x

27
16
X




osoby samotnie gospodarujące
osoby pozostające w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Tabela nr 6 Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy oraz dofinansowania ze środków
publicznych
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Świadczenia

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Pomoc dofinansowywana z budżetu państwa
Zasiłki okresowe
przyznawane z tytułu:
 bezrobocia
 długotrwałej choroby

9

14

96

14

18

2
2

6
5

2
2

2
4

 niepełnosprawności
Posiłek - dla dzieci w
przedszkolach, ośrodkach

1
25

szkołach,

4
2 637

4
13

4
44

Pomoc ze środków własnych
Usługi opiekuńcze

29

4 644

29

33

Zasiłki celowe i w naturze w tym:

126

x

123

240

41

73

41

90

16

169

16

16



zasiłki celowe specjalne

Odpłatność gminy za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej

Pomoc świadczona przez Ośrodek to nie tylko wsparcie rzeczowe i finansowe, ale
również zapewnienie opieki osobom, które ze względu na stan zdrowia samodzielnie nie mogą
należycie funkcjonować w środowisku lub z uwagi na sytuację rodzinną są tej opieki pozbawione.
W 2018 r. Ośrodek finansował pobyt w placówkach całodobowego pobytu DPS - dla 16 osób.
Dla 29 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym
1 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego w zakresie specjalistycznych
konsultacji z logopedą. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia – opieki w miejscu
zamieszkania oraz opieki instytucjonalnej stale rośnie. W większości są to osoby samotne
biologicznie lub społecznie (pomimo bycia w rodzinie brak jest zainteresowania i kontaktu ze
strony najbliższych)
Ośrodek realizował również wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

w

osobom/rodzinom

zakresie

dożywiania

znajdującym

się

w

dzieci

w

szkołach

trudnej

sytuacji

oraz

bytowej.

zapewnienie
Kryterium

posiłku

dochodowe

uprawniające do skorzystania ze wsparcia wynosi 150% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej (701/528 x 150%= 1051,50zł/792 zł).
W ramach programu dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz dzieci i młodzież ucząca
się w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych poza terenem gminy, mogła
spożywać ciepły posiłek -obiad (przedszkole, ośrodki szkolno-wychowawcze).
Ponadto Ośrodek od 2015 r. w ramach wsparcia dla osób zwracających się o pomoc zapewnia
ciepły posiłek (pełen obiad) z dowozem do domu przez firmę cateringową. W ten sposób
uważamy, iż zabezpieczamy podstawową potrzebę życiową.
Tabela nr 7. Pomoc przyznana w ramach Programu

Rodzaj świadczenia

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinie

Dożywianie dzieci w szkołach

25

2 637

25

44

Dożywianie w formie ciepłego posiłku
(pełen obiad) z dowozem do domu

34

5 560

28

39
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Wykres nr 3. Rodzaje udzielonej pomocy

PROJEKTY
W 2018 r. z okazji Dnia Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
zorganizował okolicznościowe spotkanie seniorów. Odbyło się ono w środę 24 października
2018 r. w lokalu „Karczma Katarzyna” przy ulicy Głównej w Świętej Katarzynie. Ośrodek Pomocy
Społecznej zapewnił dowóz oraz transport do domu po zakończeniu spotkania. Wśród
zaproszonych osób znaleźli się zarówno podopieczni GOPS, jak i inne osoby, dla których
uczestnictwo w tym wydarzeniu było ważnym przeżyciem. Dla zaproszonych gości przygotowano
smaczny posiłek składający się obiadu, przekąsek oraz owoców, dodatkowo każdy otrzymał
upominek w postaci ciepłego koca. Wspólnie spędzony czas umilał gościom zespół muzyczny
„Dźwiękodzieło”, a sami uczestnicy bawili się tańcząc i śpiewając. Dzięki zorganizowanemu przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach spotkaniu z okazji Dnia Seniora, zaproszeni
mieszkańcy mogli poczuć się częścią większej społeczności i wspólnie spędzić miłe chwile we
wspólnym towarzystwie i sympatycznej atmosferze.
Kolejnym działaniem organizowanym w ramach profilaktyki uzależnień była kampania
społeczna „Edukacja prawna w gminie Siechnice”, w trakcie której zorganizowano spotkania
z Sędzią Anną Marią Wesołowską, w którym udział wzięła cała społeczność Szkół Podstawowych
w Świętej Katarzynie, Siechnicach i Radwanicach, w tym:
- ok. 1500 uczniów szkół,
- ok. 120 nauczycieli i pozostałej kardy zatrudnionej w szkole,
- ok. 100 osób mieszkańców terenu gminy Siechnice.
„Edukacja prawna” pomogła utworzyć „kąciki prawne” w Szkole Podstawowej w Świętej
Katarzynie, Radwanicach i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Dodatkowo w ramach
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działań realizowano program akademicki dla szkół podstawowych z zakresy edukacji prawnej
przez studentów prawa przy Stowarzyszeniu Elsa, w programie udział wzięło ok 250 uczniów.

5. Asystent rodziny
Wprowadzona w 2011 r. ustawa o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny nakłada
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Obowiązek ten spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji
rządowej realizują to zadanie w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami
i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi raz organizacjami społecznymi.
Zgodnie z zapisami ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych gmina lub jednostka wyznaczona do realizacji zadania zapewnia wsparcie,
które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Od maja 2012 r. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. W 2018 r. asystent pracował
z 19 rodzinami.
Tabela nr 8. Objęcie wsparciem rodzin przez asystenta rodziny
Ilość rodzin

Ilość osób

Ilość dzieci

L.

Rodzina problemowa/

p.

zastępcza

1.

Rodzina problemowa

12

18

26

2.

Rodzina zastępcza/piecza

6

7

9

3.

Rodziny

1

2

1

19

27

36

dorosłych

z

programu

„Za

życiem”
RAZEM

Z dniem 31.12.2018 roku Asystent zakończył pracę z 5 rodzinami, w tym z 4 z nich ze względu na
zmianę miejsca zamieszkania rodziny, a 1 ze względu na brak współpracy.
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Wykres nr 4. Rodzaje rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

Były to rodziny wielodzietne, z wieloma dysfunkcjami, od lat korzystającymi ze świadczeń
pomocy społecznej. Dla części tych rodzin ustanowiony był nadzór kuratora sądowego z uwagi
na nienależyte wykonywanie przez rodziców obowiązków wynikających z kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego. Praca asystenta polegała na zdiagnozowaniu, przy wsparciu pracownika
socjalnego, sytuacji rodziny pod kątem problemów i potrzeb, a następnie wraz z rodziną
opracowania planu działania. W ramach obowiązków asystent uczył dorosłych członków rodziny
dysponowania finansami, prowadził aktywizację zawodową podopiecznych (uczestniczył
w wizytach w urzędzie pracy, rozpoznawał oferty pracy, odbywał wizyty z podopiecznymi
u pracodawców). W wielu sytuacjach porządkował sprawy związane z zaległościami w zakresie
opłat mieszkaniowych, zaciąganych zobowiązań, zajęć komorniczych. W przydzielonych do pracy
przypadkach dużego zaangażowania wymagała praca z dziećmi. W ramach kontaktu
z pedagogami szkolnymi i wychowawcami asystent diagnozował problemy dzieci w nauce. Dla
potrzeb dokonania właściwej diagnozy nawiązał współpracę z poradnią psychologicznopedagogiczną, dzięki czemu mógł rozpocząć pracę z dzieckiem, ale również uczyć rodziców jak
uczestniczyć w edukacji dziecka. Oprócz działań aktywizacyjnych i wsparcia dzieci asystent
bardzo mocno współpracowała ze służbą zdrowia. Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami
i pielęgniarkami środowiskowymi część z podopiecznych skorzystała z badań diagnostycznych,
specjalistycznych łącznie z pobytem w szpitalu. Wieloletnie zaniedbania zdrowotne wpływały na
rozwój dzieci, a dorosłym uniemożliwiały powrót na rynek pracy.
Asystent rodziny pracował również nad motywacją członków rodzin do podjęcia leczenia
odwykowego. Tutaj ściśle współpracował z GKRPA oraz psychoterapeutą w Punkcie
Konsultacyjnym. Asystent rodziny uczestniczył również w Zespołach Interdyscyplinarnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sytuacjach gdy odbierane były dzieci z rodzin gminy
Siechnice. Do zadań asystenta rodziny należało również sporządzanie dokumentacji do sądu
w zakresie pracy z rodzinami pod opieką kuratora sądowego.
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6. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach realizuje
zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych,
2) świadczenia opiekuńcze,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłki przysługuje: rodzicom lub opiekunom osoby uczącej się,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, a w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dochód nie przekraczający 764 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

a. z tytułu urodzenia dziecka,
b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c. samotnego wychowywania dziecka,
d. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f.

rozpoczęcia roku szkolnego,

g. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Do świadczeń opiekuńczych zaliczamy:

a. zasiłek pielęgnacyjny,
b. specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
c. świadczenie pielęgnacyjne,
d. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niezależnie od
dochodów.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu, osobie niepełnosprawnej
w

wieku

powyżej
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r.ż.,

jeżeli

legitymuje

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności lub osobie która ukończyła 75 lat.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, jeżeli rezygnuje
z pracy zarobkowej aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.
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Tabela nr 9. Rodzaje świadczeń przyznawane w zakresie świadczeń rodzinnych:

Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami

7 760

Zasiłki rodzinne

5 379

Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

2 381

urodzenie dziecka

25

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

215

samotnego wychowywania dziecka

335

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

324

rozpoczęcia roku szkolnego

280

podjęcie przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania

0

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

455

wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej

747

Zasiłki pielęgnacyjne

2 428

Świadczenia pielęgnacyjne

568

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

0

Specjalny zasiłek opiekuńczy

77

Świadczenia opiekuńcze

3 085

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
RAZEM

177
14 095

Ponadto odprowadzane były składki zdrowotne za osoby, którym ustalono uprawnienia
do świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Tabela nr 10. Ilość wypłaconych składek

Rodzaj składki

Liczba świadczeń

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

491

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

191

7. Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny zastąpił dotychczas obowiązującą zaliczkę alimentacyjną i stanowi
system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa,
wspierając osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów.
Przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej do ukończenia 25 r.ż., w przypadku osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności- bezterminowo. Przysługuje jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 725,- zł
na osobę.
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Tabela nr 11. Świadczenia wypłaconych w 2018r.

Wyszczególnienie

Liczba osób

Liczba świadczeń

uprawnionych
Wypłacone świadczenia
alimentacyjne
Liczba dłużników alimentacyjnych

77

1 012
97

8. Program Rodzina 500plus
W 2015 r. została rozpoczęta procedura dotyczące wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci,
która ostatecznie weszła w życie w 2016 r. z realizacją od kwietnia. Program ma za zadanie
pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane
pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb
życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na
drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie
świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem, gdy dochód na członka
rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek
z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
Tabela nr 12. Liczba wniosków złożonych w ramach Programu Rodzina 500 +

Liczba wniosków ogółem:

2 142

Wnioski na 2 i kolejne dziecko:

1 557

Wnioski na 1 dziecko, w tym:

585

Kryterium 800 zł

493

Kryterium 1200 zł

92

Wykres nr 6. Wnioski złożone w ramach Programu 500 +
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Tabela nr 13. Liczba rodzin według ilości dzieci

Liczba rodzin ogółem

2 077

Liczba rodzin z 1 dzieckiem

182

Liczba rodzin z 2 dzieci

1 575

Liczba rodzin z 3 dzieci

281

Liczba rodzin z 4 dzieci

30

Liczba rodzin z 5 dzieci

6

Liczba rodzin z 6 dzieci

3
Liczba dzieci wykazana we wnioskach
– wszystkich 4 343

Wykres nr 7. Liczba rodzin wg ilości dzieci

9. Program „Dobry Start”
W dniu 1 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061) określające szczegółowe warunki realizacji
rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie
niezależnie od posiadanego dochodu.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
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zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które
realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu
o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum
świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko
(w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Warto

zauważyć,

że

gmina

będzie

wykorzystywać

rozwiązania

organizacyjne

i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina
500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną
(papierową).
Tabela nr 14. Liczba rodzin według ilości dzieci

Liczba wniosków ogólnie

2 227

Liczba dzieci uczących się

3 013

- w tym w szkole podstawowe

2 294

- w szkole ponadpodstawowej

123

- w dotychczasowym gimnazjum

577

- w szkole artystycznej

11

- w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym

5

- w ośrodku rewalidacyjnowychowawczym

3

9. Karta Dużej Rodziny
Według powszechnie przyjętej definicji za rodzinę wielodzietną uważamy rodziców
z co najmniej trojgiem dzieci. Takie założenie przyjął również rząd, wprowadzając w czerwcu
2014 r. program dla rodzin wielodzietnych - ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ma ona na celu
umożliwienie rodzinom „3+” uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystania z oferty rekreacyjnej
czy zniżek na różne środki transportu. Posługując się specjalnymi kartami, członkowie rodzin
z przynajmniej trojgiem dzieci mogą kupić ulgowe bilety do muzeów, obiektów zabytkowych,
korzystać ze zniżek w ośrodkach wypoczynkowych, środkach komunikacji miejskiej czy w PKP.
Na podstawie danych, jakimi dysponuje GOPS, z pomocy korzysta 170 rodzin rocznie
(ok. 2% mieszkańców Gminy). Spośród nich ok. 20 % stanowią rodziny składające się
z co najmniej 4 członków. Prawie co 8 rodzina ma 5 lub więcej członków – najwięcej jest rodzin
z dwojgiem dzieci. Jest to zaledwie niewielka część populacji naszej Gminy, ale pozwala
formułować wnioski odnoszące się do wszystkich mieszkańców. Mając na uwadze fakt, iż liczba
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ludności w Gminie stale wzrasta, a pośród nowych mieszkańców znajdują się także rodziny „3+”,
należy podjąć działania zmierzające do ich wspierania i umożliwienia pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym. Oprócz wsparcia finansowego na zakup żywności, odzieży,
podręczników, rodziny te potrzebują wsparcia w postaci ulg podatkowych, na przejazdy
komunikacją zbiorową, zajęcia pozalekcyjne czy organizacji czasu wolnego.
Na dzień 31.12.2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 68 wniosków
rodzin o wydanie Karty Dużej Rodziny, łącznie 273 osoby otrzymały Kartę (106 dorosłych i 167
dzieci).
Tabela nr 15. Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny

Ilość osób w rodzinach korzystających z Karty
Dużej Rodziny
106
osoby dorosłe
167
dzieci
Łącznie
273

Wykres nr 16. Ilość KDR

Ilość osób korzystających z Karty Dużej Rodziny

37%
osoby dorosłe
dzieci

63%

10. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Podstawowe wymogi uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego, które należy
spełnić to:
a. posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
b. dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku nie mógł być większy niż:


175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym



125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną
powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą jaką powinna opłacać osoba ubiegająca się
o dodatek z własnych dochodów. Dodatek przyznawany jest na okresy 6-miesięczne
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Tabela nr 17. Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych
zasobach mieszkaniowych

Liczba przyznanych dodatków

Mieszkania w zasobie:

mieszkaniowych
gminnym

140

spółdzielczym

24

wspólnot mieszkaniowych

148

prywatnym

0

innym

0

Łącznie

312
W 2018 r. gmina otrzymała od Kogeneracji dotację w wysokości 10.000 zł na

dofinansowanie opłat dla osób korzystających z ciepła sieciowego będących podopiecznymi
Ośrodka i pobierających dodatek mieszkaniowy. Łącznie 41 rodzin z terenu gminy Siechnice
otrzymało dodatek mieszkaniowy, a dodatkowo 4 rodziny skorzystały z dodatku energetycznego.

11. Stypendia szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przysługuje:


uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;



wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem

umysłowym

z niepełnosprawnościami

sprzężonymi

realizację

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;


uczniom

szkół

niepublicznych

nie

posiadających

uprawnień

szkół

publicznych

dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
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Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może
być większy niż 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Tabela nr 18. Stypendia szkolne

Ilość rodzin ubiegających się o stypendium
Ilość rodzin, która otrzymała stypendia

35
30

Ilość wypłaconych świadczeń

48

Ilość przyznanych zasiłków szkolnych

1

12. Profilaktyka uzależnień
W 2018 r. zorganizowane zostały szkolenia dla kadry pedagogicznej, uprawniających
nauczycieli do realizacji rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży. W porozumieniu ze szkołami wybrane zostały 3 programy rekomendowane
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zorganizowane zostały następujące szkolenia:
Program „Spójrz inaczej” dla klas IV - VII


Program Noe I i Noe II dla klas VI – VIII Szkoły Podstawowej i klas II/III Gimnazjum



Program „Słońce za chmur” dla uczniów 0 – II i VI – VII Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum,
W sumie w szkoleniach uczestniczyło 12 nauczycieli.
W sumie na terenie gminy przeprowadzono 43 warsztaty i uczestniczyło w nich ok.

1700 dzieci.
Dodatkowo przeprowadzono mediacje dla uczniów oraz dla nauczycieli, w których
udział wzięło 120 nauczycieli i 470 uczniów klas VI – VII Szkoły Podstawowej i gimnazjum
W ramach profilaktyki narkotycznej zostały przeprowadzone warsztaty dla „Bądź
sobą” dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej oraz uczniów gimnazjum. Warsztaty trwały
łącznie ponad 30 godzin i wzięło w nich udział ok 300 uczniów.
Kolejnym działaniem organizowanym w ramach profilaktyki uzależnień była kampania
społeczna „Edukacja prawna w gminie Siechnice”, w trakcie której zorganizowano spotkania
z Sędzią Anną Marią Wesołowską, w którym udział wzięła cała społeczność Szkół Podstawowych
w Świętej Katarzynie, Siechnicach i Radwanicach, w tym:
- ok. 1500 uczniów szkół,
- ok. 120 nauczycieli i pozostałej kardy zatrudnionej w szkole,
- ok. 100 osób mieszkańców terenu gminy Siechnice.
„Edukacja prawna” pomogła utworzyć „kąciki prawne” w Szkole Podstawowej w Świętej
Katarzynie, Radwanicach i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Dodatkowo w ramach

21

działań realizowano program akademicki dla szkół podstawowych z zakresy edukacji prawnej
przez studentów prawa przy Stowarzyszeniu Elsa, w programie udział wzięło ok 250 uczniów.
Programy profilaktyczne realizowane jako zajęcia pozaszkolne na terenie gminy
a.

Zajęcia feryjne i wakacyjne

W czasie wakacji letnich realizowany był program „Wakacyjne środy” w ramach którego 97
dzieci z terenu gminy, w każdą środę sierpnia uczestniczyło w wycieczkach autokarowych
i zorganizowanych dla nich zajęciach.
W ramach programu dzieci odwiedziły następujące miejsca:



MiniEuroland w Kłodzku



Sudecka Zgroda w Dobkowie



Fabryka Robotów w Łączniku + ZOO Opole



Skansen w Ochli



Wrocław MovieGate, Papugarnia i Słodkie Czary Mary

Podczas wycieczek dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanych wychowawców
i zagwarantowane wyżywienie.
b.

Programy dla rodzin „Postaw na rodzinę”

W ramach profilaktyki prorodzinnej kontynuowano projekt „Postaw na rodzinę” skierowany
do rodzin z terenu gminy Siechnice. Projekt zakładał wzmocnienie międzypokoleniowych więzi
rodzinnych

i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę najmłodszych

przed

podejmowaniem działań ryzykownych. W ramach projektu w dniu 9 czerwca 2018 r.
zorganizowano piknik rodzinny w Siechnicach, a 26 maja 2018 r. w Świętej Katarzynie.

13. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Rok 2019 będzie kontynuacją realizacji dotychczas podejmowanych działań, a także
inicjowane będą nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Będziemy starali się
podejmować długofalowe działania na rzecz rodziny poprzez trafną diagnozę, skuteczną
i efektywną pomoc oraz trwałe usamodzielnienie osób stale korzystających z pomocy.

Zdiagnozowane potrzeby:
1. Zabezpieczenie środków na ponoszenie odpłatności za pobyt w placówkach
całodobowej opieki- domach pomocy społecznej
W realizowanych przez Ośrodek zadaniach wzrasta liczba osób umieszczanych
w placówkach całodobowej opieki – domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczoleczniczych. Pobyt w ZOL nie obciąża budżetu gminy, gdyż finansowany jest ze środków
umieszczanego (70%) oraz NFZ.

Pobyt w domach pomocy finansowany jest ze środków

umieszczanego (70%) a pozostałą kwotę, do ogłoszonego przez starostę kosztu utrzymania,
dopłaca rodzina (w ramach alimentacji) oraz gmina. Do placówek całodobowej opieki kierowane
są osoby, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki oraz gmina nie może zapewnić usług
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opiekuńczych. W sytuacjach gdy podopieczny wymaga całodobowej opieki kierowany jest do
domu pomocy społecznej. Z każdym rokiem wzrastają koszty utrzymania mieszkańca z uwagi na
dokonywaną raz w roku zamianę kosztu utrzymania.
Wzrasta również liczba osób do umieszczenia, w szczególnie z zaburzeniami
psychicznymi. Rodziny bardzo często borykają się z problemem opieki nad osobami
z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Służba zdrowia w ograniczonym stopniu zapewnia
pobyt i leczenie w placówkach. Usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby z uprawnieniami do
świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (min. 6 miesięczny
staż pracy w placówce dla osób z zaburzeniami psychicznymi), których na terenie gminy brakuje.

2. Zabezpieczenie środków na zatrudnienie osoby do usług opiekuńczych
W ostatnich latach stale wzrasta liczba osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze.
Odbiorcą usług są osoby starsze, chore i niepełnosprawne, biologicznie samotne lub pozostające
w rodzinach, które nie mogą zapewnić opieki najbliższej osobie.
Ośrodek zatrudnia obecnie 2 osoby na umowę o pracę i 3 na umowę zlecenie. Niestety
coraz częściej mamy problem z pozyskaniem do pracy osób na umowę zlecenie. Widzimy
potrzebę zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę o pracę do świadczenia usług opiekuńczych.
Dlatego zasadnym wydaje się zabezpieczenie w najbliższych latach środków na zatrudnienie
kolejnej osoby na umowę o pracę do świadczenia usług opiekuńczych.
Ważnym problemem jest należyte zdiagnozowania środowiska lokalnego pod kątem ilości
osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, które należałoby objąć z urzędu pomocą
i wsparcie.
3. Zabezpieczenie środków na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Wprowadzona w 2011 roku ustawa o pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek
partycypowania w kosztach utrzymania i pobytu dziecka w jednej z kilku form pieczy zastępczej.
Dzieci umieszczane są w pieczy w wyniku różnych (najczęściej losowych) sytuacji życiowych
rodziców biologicznych lub też podjęcia przez instytucje wspierające rodzinę decyzji o odbiorze
dzieci z rodziny z uwagi na nienależyte wypełniania przez rodziców funkcji opiekuńczowychowawczych czy też zagrożenia zdrowia i życia. Wysokość ponoszonych przez gminę
kosztów została określona w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wynosi
w pierwszym roku 10% w drugim 30% w trzecim i kolejnych 50%. Koszty te w okresie od 2011 r.
mają tendencję wzrostową.
4. Zapewnienie mieszkania wychowankom pieczy zastępczej
Ośrodek zauważa duży problem z zapewnieniem lokalu dla wychowanków pieczy
zastępczej. Są to osoby młode, które do czasu pobierania nauki, mogą mieszkać w mieszkaniu
chronionym jakie zapewnia powiat, jednak nie dłużej. Niestety nie wszyscy kontynuują naukę.
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Powrót do środowiska rodzinnego jest często nie możliwy z uwagi na brak warunków lokalowych
u biologicznych rodziców. Bardzo często osoby te pozostają same z problemem wynajęcia
i utrzymania mieszkania. Dlatego zasadnym wydaje się w perspektywie polityki mieszkaniowej
zapewnienie mieszkania na potrzeby umieszczenia czasowego wychowanków opuszczających
pieczę zastępczą (wszystkie formy).
5. Powołanie zespołu do spraw klęsk żywiołowych na terenie gminy
W ostatnich latach bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju anomaliami
pogodowymi, powodującymi konieczność podjęcia szybkich i skutecznych działań przez służby
działające na terenie gminy. Skoordynowane zarządzanie usprawniłoby podejmowanie działań
mających na celu zabezpieczenie osób i mienia, sprawne szacowanie szkód, organizowanie
pomocy i

wsparcia oraz wytworzenia

stosownej dokumentacji

–

w tym

protokołów

i zapotrzebowania na środki np. z rezerwy celowej wojewody.
Z uwagi na fakt, iż bardzo często w pierwszej kolejności zabezpieczenia dokonują
pracownicy Ośrodka chcielibyśmy wypracować schemat określający: przyjmowanie zgłoszeń,
planowanie działań poszczególnych służb, stworzenie listy -wykazu osób bezpośrednio
odpowiadających za poszczególne obszary (z wykazem telefonów kontaktowych). Ważnym
aspektem jest zabezpieczenie lokalowe, w tym mieszkanie/a interwencyjne (wyposażone
w podstawowy sprzęt AGD oraz materace, łóżka polowe) z zasobu komunalnego gminy.
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14. Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na realizację zadań w 2018 roku ogółem:

Zadania

Wydatki

Zadania własne gminy dofinansowane

1.953.592,11

z budżetu państwa
Zadania własne gminy

1.304.404,91

Zadania zlecone

18.059.552,52

Dofinansowanie - Kogeneracja

10.000,00

Fundusz Pracy – Asystent Rodziny

5.655,00

RAZEM:

21.333.204,54

Szczegółowe zestawienie wydatków w GOPS za 2018 rok.
Forma pomocy

Wydatki

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa
Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe), w tym:
36.879,55
-środki własne
8.110,74
-dotacja
28.768,81
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
13.889,47
-środki własne
0,00
-dotacja
13.889,47
Zasiłki stałe:
157.098,75
-środki własne
0,00
-dotacja
157.098,75
Dożywianie wraz z projektami socjalnymi, w tym:
104.774,20
-środki własne
94.774,20
-dotacja
10.000,00
Wsparcie rodziny- dof. zatrudnienia asystenta rodziny
14.379,00
Utrzymanie Ośrodka, w tym:
1.626.571,14
-środki własne
1.377.303,03
-dotacja
249.268,11
Zadania własne gminy
Zasiłki celowe (celowe specjalne)
Dodatki mieszkaniowe
Domy Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze
Wsparcie rodziny
Profilaktyka uzależnień i przemocy
Projekt socjalny „Dzień Seniora”

203.279,32
67.210,97
405.299,54
36.948,33
246.636,50
340.144,25
4.886,00

Zadania zlecone gminie
Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze
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3.460.353,35
13.532.552,14

Koszt wydawania decyzji potwierdzającej prawa do
świadczeń zdrowotnych
Stypendia szkolne w tym:
- środki własne
-dotacja

59.842,40
50.778,40
9.064,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dodatki energetyczne
Zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych
Program Karta Dużej Rodziny
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenie z tytułu opieki prawnej
Program „Za Życiem”
Program „Dobry Start”

21.987,36
309,83
0,00
668,44
6.400,00
19.820,00
20.619,00
934.040,00

2.960,00

Inne
Darowizna - Kogeneracja
Fundusz Pracy – Asystent Rodziny

10.000,00
5.655,00

Święta Katarzyna, dnia 27.03.2019 r.
miejscowość i data

….........................................
podpis osoby sporządzającej

………………………………..……
podpis osoby zatwierdzające
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