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Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej

państwa  mająca  na  celu  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężenie  trudnych

sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać,  wykorzystując własne środki,

możliwości i uprawnienia.”

Celem  pomocy  społecznej  jest  zaspokajanie  niezbędnych  potrzeb  życiowych  osób

i rodzin.  W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może

zgłosić się do instytucji pomocy społecznej.

Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich

zaspokojenia  wiąże  się  z  koniecznością  prowadzenia  pracy  socjalnej,  zastosowaniem

specyficznej  metody  interwencji  wykorzystywanej  w  pomocy  społecznej.  Instytucja

pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych

jednostek  i rodzin.

Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację

osób potrzebujących i opracować plan pomocy.

PLAN   FINANSOWY   

GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY

SPOŁECZNEJ  W ZAŁUSKACH W 2019 ROKU     

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA
PLAN WYKONANIE %

 Z DOTACJI

 WOJEWODY
2.233.697,00 2.232.376,77 99,94

ŚRODKI WŁASNE 972.770,00 840.741,57 86,43

OGÓŁEM: 3.206.467,00 3.073.118,34 95,84

Źródło : opracowanie własne.

Jak wynika z przedstawionej tabeli wykonanie wydatków w 2019 roku z budżetu Wojewody

kształtuje się na poziomie 99,94%, natomiast z budżetu gminy  86,43%. Ogólne wykonanie

planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach stanowi 95,84%.
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1. ŚWIADCZENIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ
I ICH REALIZACJA

1.1. Zasady udzielania pomocy określone w ustawie o pomocy społecznej

O  pomoc  finansową  mogą  starać  się  osoby,  które  spełniają  warunki  określone

w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 - trudna sytuacja życiowa,                

 - trudna sytuacja finansowa,

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej - trudna sytuacja życiowa, na podstawie art. 7

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje osobom i rodzinom

z powodu przyczyn, do których należą:

1. ubóstwo,

2. sieroctwo,

3. bezdomność,

4. bezrobocie,

5.  niepełnosprawność,

6.  długotrwała lub ciężka choroba,

7.  przemoc w rodzinie,

8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

10.  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
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11. trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej

Polskiej  status  uchodźcy lub  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1

pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13. alkoholizm lub narkomania,

14.  zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa,

15. klęska  żywiołowa lub ekologiczna.              

1.2. Udzielone  świadczenia w ramach zadań własnych

Prawo do świadczeń - trudna sytuacja finansowa - przysługuje: 

 - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty   -701zł

-  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty   -528 zł

Wydatki  na  świadczenia  w  ramach  zadań  własnych  finansowane  były  z  dwóch  źródeł:

budżetu  Wojewody (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy).

1.2.1. Zasiłki stałe

ZASIŁKI STAŁE

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA
PLAN WYKONANIE % LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO

DECYZJĄ ŚWIADCZENIA
Z DOTACJI

WOJEWODY
161.294,00 160.938,14 99,78

28
ŚRODKI WŁASNE         10.000,00           0       0

Źródło: opracowanie własne.

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne

w wysokości  14.484,39 zł.  Kwotę tę w całości  sfinansowano z budżetu Wojewody.

W roku 2019 z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało 28 osób.
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1.2.2. Zasiłki okresowe

ZASIŁKI OKRESOWE

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA
PLAN WYKONANIE %

LICZBA OSÓB, KTÓRYM

PRZYZNANO DECYZJĄ

ŚWIADCZENIA
Z DOTACJI

WOJEWODY
5.428,00 5.427,92 100

5
ŚRODKI WŁASNE            0             0

Źródło: opracowanie własne.

Zasiłek  okresowy  przysługuje  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,

niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 Wysokość  zasiłku  okresowego  jest  ściśle  uregulowana  przepisami  ustawy  o  pomocy

społecznej i stanowi 50 % różnicy między kryterium, a posiadanym dochodem.

W 2019 roku pomoc w postaci zasiłków okresowych przyznano  5 osobom  głównie

z tytułu bezrobocia .

Na tę formę pomocy wydatkowano  kwotę 5.427,92 .

1.2.3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze

ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYKONANIE %

ŚRODKI WŁASNE 48.000,00 43.110,51 89,81 %

Źródło: opracowanie własne.  

                  

Zasiłki  celowe   oraz  pomoc  w  naturze   są  to  świadczenia  przyznawane  w  celu

zaspokojenia niezbędnej potrzeby. W ramach tej formy pomocy Ośrodek przyznaje pomoc

w  formie  zasiłków  celowych,  celowych  specjalnych  jak  również  świadczenia
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niepieniężnego. Ponadto 3 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia w

ośrodkach wsparcia. Koszt w/w pomocy w 2019r wyniósł 7.099,60zł .

1.2.4. Usługi opiekuńcze i DPS

USŁUGI OPIEKUŃCZE I DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMA

POMOCY

LICZBA OSÓB,

KTÓRYM PRZYZNANO

ŚWIADCZENIA

LICZBA ŚWIADCZEŃ
PLAN

w zł

KWOTA ŚWIADCZEŃ

W ZŁ

OPŁATY ZA POBYT W DOMU

POMOCY SPOŁECZNEJ
4 41 135.000,00    122.065,21

USŁUGI OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

11 5170 134.500,00        91.630,10

Źródło: opracowanie własne.

Z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opłacono pobyt 4 osób w domach

pomocy  społecznej.  Na  ten  cel  wydatkowano  środki  w  kwocie  122.065,21  zł.

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych finansowanych

z  budżetu  Gminy  realizował  również  usługi  opiekuńcze.  Usługi  te  obejmowały  pomoc

w zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę  higieniczną  czy  zalecaną  przez

lekarza pielęgnację.

Usługi  skierowane  były  do  osób  starszych,  samotnych  i  niepełnosprawnych.

W okresie, za który składane jest sprawozdanie, z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 91.630,10.

1.2.5. Pomoc  w  formie  dożywiania

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów dnia 15 października 2018 roku w sprawie

ustanowienia  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i  w domu” na lata

2019 –  2023  (M.P z  2018 roku,  poz.  1007)  -  ze  środków przekazywanych  w ramach
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Programu udzielano wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane

w ustawie  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy społecznej  oraz  spełniającym kryterium

dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

- w ramach modułu I:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły

ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; 

- w ramach modułu II-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w

art.  7  ustawy z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy społecznej,  w szczególności  osobom

starszym,  chorym  i  niepełnosprawnym–  w  formie  posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na

zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów

żywnościowych. 

W 2019  roku  Programem objęto  ogółem 79 osób, w tym 63 dzieci i uczniów oraz

15 osób dorosłych,  które otrzymały pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Na  zadanie   „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  w  roku  2019  zaplanowano  środki

w kwocie 33.000,00 zł., natomiast wydatkowano w wysokości 32.899,80 co stanowi 99,7 %

wykonania  planu.

Na wydatki w tym zakresie otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości

18.000 zł, natomiast kwotę  14.899,80   pokryto ze środków własnych.

1.2.6. Piecza zastępcza

        W 2019 roku na wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano

kwotę 64.735,10 zł, i wydatkowano  64.735,10 zł. Plan wykonano w 100 %. Z powyższych

środków sfinansowano wydatki związane z pobytem 1 dziecka w rodzinie zastępczej oraz 3

dzieci  w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  Wydatki  związane z  pobytem dzieci  w

pieczy zastępczej pokryte zostały w całości ze środków budżetu gminy.

1.2.7. Wspieranie rodziny

ŹRÓDŁO

FINANSOWANIA
PLAN WYKONANIE %

Z DOTACJI 

WOJEWODY

17.172,00 17.172,00 100%

ŚRODKI WŁASNE 33.460,00 28.670,51 85,69%
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OGÓŁEM: 50.632,00 45.842,51 90,54%

Źródło: opracowanie własne.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano  środki w kwocie 45.842,51 zł, z

czego Gmina otrzymała dotację w wysokości 17.172 zł. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019. 1111 z póź. zm.)

wspieranie  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-

wychowawczych  to  zespół  planowych  działań,  mających  na  celu  przywrócenie  rodzinie

zdolności do wypełniania tych funkcji.  Z rodzinami wymagającymi tego rodzaju wsparcia

pracował asystent rodziny.

W 2019 roku pomocą asystenta rodziny objętych zostało 9 rodzin, z czego 1 rodzina

została zobowiązana do współpracy z asystentem  na podstawie Postanowienia Sądu.

1.2.8. Praca socjalna

      Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie

pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła niemal każdej rodziny zgłaszającej się o pomoc,

a  bardzo często również osób, które nie korzystały ze świadczeń finansowych z tutejszego

Ośrodka. Pracownicy socjalni wielokrotnie musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

Obejmowali swoją działalnością rodziny, w których sytuacja finansowa była dobra, a nawet

bardzo dobra, jednak konflikty rodzinne, przemoc, nałogi miały negatywny wpływ na dobro

małoletnich dzieci i ogólne funkcjonowanie rodziny.

       Praca  socjalna  jest  to  jedna  z  bardzo  ważnych  i  pracochłonnych  form pomocy,

polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny

chce  i  może  mu  pomóc,  pod  warunkiem,  że  on  sam  zaangażuje  się  w  proces  zmian.

Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym

służą  w  przypadkach  nagłych  sytuacji  kryzysowych  jak  i  codziennych  osobistych

problemów. W 2019 roku pracą socjalną objęto 144 rodziny.

1.2.9. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM

PRZYZNANO
DECYZJAMI

ŚWIADCZENIE

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W

RODZINACH
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Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych ogółem (bez względu na 
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania)

165 124 282

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i 
liczbę

1 1 3

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i 
liczbę

164 123 279

Źródło: opracowanie własne

2. ZADANIA ZLECONE

2.1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

FORMY

POMOCY

LICZBA OSÓB,

KTÓRYM

PRZYZNANO

DECYZJĄ

ŚWIADCZENIE

LICZBA

ŚWIADCZEŃ

KWOTA

ŚWIADCZEŃ

W ZŁ

LICZBA

RODZIN

SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE W MIEJSCU

ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1 215 6410,00 1

Źródło: opracowanie własne

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  są  formą

pomocy świadczoną w miejscu zamieszkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze  na

podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22.09.2005 r. w

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005, nr 189, poz. 1598, ze zm.)

Należą one do zadań zleconych finansowanych z budżetu  Wojewody - zgodnie z ustawą

z 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej.

W  2019  roku  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  realizowane  były  przez  pedagoga

specjalnego i świadczone dla jednego dziecka z autyzmem.
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2.2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA RODZINNE I

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PLAN WYKONANIE %

1.908.173,00 1.907.843,00 99,98%

Źródło: opracowanie własne.

Całość zadania została wydatkowana z dotacji Wojewody.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst

jednolity - Dz. U. z 2020 poz.111 ) świadczeniami rodzinnymi są :

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 świadczenia opiekuńcze :

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenia pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 świadczenie rodzicielskie

Warunkiem korzystania ze świadczeń rodzinnych w 2019 roku było spełnienie kryterium

dochodowego, które wynosiło 674 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem

rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe  wynosiło

764 zł.

2.2.1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Kwota wypłaconych zasiłków wraz z dodatkami wyniosła  797.357,13 zł.

L.P. Rodzaj świadczenia
Kwota

świadczenia

Liczba

świadczeń

1 Zasiłki rodzinne: 548.672,25 4748
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2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym  z tytułu : 248.684,88 2563

2.1 Urodzenia dziecka. 20.687,54 35

2.2
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego.
10.537,62 41

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 30.650,28 156

2.4
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego :
19.980,00 186

2.4.1
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia.
2160,00 24

2.4.2
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 r. ż.
17.820,00 162

2.5
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania :
58.713,22 813

2.5.1
Na pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem

w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
9.153,00 81

2.5.2
Na pokrycia wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła.
49.560,22 732

2.6 Rozpoczęcia roku szkolnego. 28.114,87 475
2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 80.001,35 857

RAZEM

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
(wiersz 1 + wiersz 2)

 797.357,13 7311

2.2.2.   Świadczenia opiekuńcze   i zasiłek dla opiekuna

  Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami opiekuńczymi są:

1.  Zasiłek  pielęgnacyjny –  przyznaje  się  go  w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków

wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Przy ustalaniu prawa do

zasiłku pielęgnacyjnego nie uwzględnia się dochodu rodziny.

2. Świadczenie pielęgnacyjne – przyznaje się  matce lub ojcu, innym osobom, na których

zgodnie   z  przepisami  ustawy   Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy   ciąży  obowiązek

alimentacyjny,  z  wyjątkiem  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  opiekunowi

faktycznemu  dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
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     - osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:     

konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki   lub  pomocy  innej  osoby   w  związku  ze

znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczności  stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

     - osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej  

opieki powstała nie później niż  do ukończenia 18 r. życia lub w trakcie nauki w szkole lub

w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Przy ustalaniu prawa

do świadczenia pielęgnacyjnego nie uwzględnia się  dochodu rodziny.  Kwota świadczenia

pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji  od   dnia 1 stycznia.

3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy  - przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują

lub nie podejmują   zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością

sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą legitymującą  się  orzeczeniem o  znacznym stopniu

niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału

na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji.  Przy

ustalaniu prawa do SZO brany jest  pod uwagę dochód rodziny sprawującej  opiekę oraz

rodziny bądź osoby nad którą sprawowana jest opieka. Dochód ten nie może przekroczyć

764,00 zł na osobę   w rodzinie.

Zasiłek dla opiekuna  realizowany na podstawie  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

roku  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów  –  t.j.  Dz.U.  2017.2097  ze  zm.

przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

wygasła  z  mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o

zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw  (Dz. U. z 2012 r.,  poz.

1548 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku. Obowiązuje tu kryterium

dochodowe w kwocie 764 zł na osobę w rodzinie.

L.P.
RODZAJ

ŚWIADCZENIA

KWOTA

ŚWIADCZENIA

LICZBA

OSÓB
LICZBA ŚWIADCZEŃ

12



1. Zasiłki pielęgnacyjne 237.857,00 104 1255

2.
Świadczenia

pielęgnacyjne
392.104,00 21 249

3.
Specjalny  zasiłek  

opiekuńczy
18.600,00 2 30

4. Zasiłek dla opiekuna 12.400,00 2 20

Razem

świadczenia opiekuńcze
660.961,00 129 1554

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego  z 

realizacji świadczeń rodzinnych za 2019r.

Za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

i  zasiłek  dla  opiekuna  odprowadzono  składkę  na  ubezpieczenie  emerytalno  -  rentowe

w kwocie 69.435,13 zł, oraz za 17 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne

w kwocie  22.737,88 zł. Składki te zostały w całości pokryte z budżetu Wojewody.

2.2.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa  zapomoga  przysługuje   matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na

osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi

składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,  a w przypadku gdy wniosek

dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -

w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż

do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.   Jednorazowa zapomoga  przysługuje, jeżeli

kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  w/w świadczenie wypłacono 47 rodzinom, co

stanowi 47 świadczeń o łącznej wartości 47.000,00 zł.
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2.2.4. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie  przysługuje  matce  albo  ojcu  dziecka,   opiekunowi

faktycznemu  dziecka,  rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem  rodziny  zastępczej  zawodowej,

osobie,  która  przysposobiła  dziecko  w  przypadku  objęcia  opieką  dziecka  w  wieku  do

ukończenia  7.  roku  życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o

odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek

matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub

uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14

tygodni od dnia urodzenia dziecka,  śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Przy ustalaniu

prawa do świadczenia rodzicielskiego nie uwzględnia się dochodu rodziny.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wpłynęło 15 wniosków o ustalenie prawa do

świadczenia rodzicielskiego; wypłacono 160 świadczeń  rodzicielskich  na łączną kwotę

151.793,00 zł.  

2.2.5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego   dziecka „Za życiem”

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wypłacono 1 świadczenie

na kwotę 4.000 w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za życiem”- t.j. Dz.U.2019.473 ze zm.

Na obsługę świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych,

zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia „za życiem”  w 2019

roku wydatkowano kwotę w wysokości  49.159,00 zł.  

2.2.6 Fundusz alimentacyjny

GOPS w Załuskach realizuje ustawę  z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów – t.j. Dz.U. 2019. 670 ze zm.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom:

14



- do ukończenia 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia, jeśli osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej,

w  przypadku  posiadania  orzeczenia  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  –

bezterminowo,    przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą.

Kryterium dochodowe przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiła kwota

725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie w okresie od 01.01.2019 roku do 30.09.2019

roku  oraz kwota 800 zł od 01.10.2019 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości  bieżąco zasądzonych

alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

W  2019  roku  ze  świadczeń  funduszu  alimentacyjnego  korzystało  20  rodzin,  a

uprawnionych do w/w świadczeń było 27 osób.

W  2019 roku kwota wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła

129.700,00  zł.

Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Załuski wyniosła 16 .

Kwota  zwrócona  przez  dłużników  alimentacyjnych  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  z

funduszu alimentacyjnego w okresie  od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

wyniosła  79.262,14zł,  w tym odsetki w kwocie  57.952,08 zł.  

Zaległości  wynikające  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego

wynoszą 1.670.755,00 zł.

 Działania   wobec  dłużników  alimentacyjnych  przewidziane  w  ustawie  z  dnia

07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  podejmuje organ właściwy

dłużnika  tj.  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta  właściwy  ze  względu  na  miejsce

zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego.  Realizacja  w/w  ustawy  została  przekazana  do

jednostki  organizacyjnej  gminy  –  do  ośrodka  pomocy  społecznej.  Działania  wobec

dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj.

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

osoby uprawnionej, jeśli:

1. osobie  uprawnionej  zostało  przyznane  prawo  do  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego,

2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel

ustawowy złoży  do organu właściwego wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika

alimentacyjnego.

Na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wydatkowana była

kwota w wysokości  3.891,00 zł.
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3. ANALIZA PORÓWNAWCZA LAT 2017-2019

3.1. Powody udzielenia pomocy

Wyszczególnienie
Liczba  rodzin w poszczególnych latach

2017 2018 2019
Ubóstwo 97  88  71

Bezrobocie   53  50  33

Długotrwała lub ciężka 

choroba                    108 106

 

89

Niepełnosprawność  56 48 46

Bezradność w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych
 14 13 8

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa                   27 17 12

Alkoholizm 5 5 4

Przemoc w rodzinie 3 4 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS za lata 2017-2019

3.2.  Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  w stosunku do ogólnej  liczby

mieszkańców w latach 2017- 2019.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Ogólna liczba 

mieszkańców

5646 5617 5611

Liczba 

świadczeniobiorców

245 203 165

% 4,33 3,61 2,94

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z USC, oraz sprawozdań MPiPS za lata 2017-2019.
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4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4.1. Zespół Interdyscyplinarny

W  skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie w Załuskach wchodzą przedstawiciele : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Załuskach, Szkoły Podstawowej w Stróżewie, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach, Kontraktowego

Ośrodka Zdrowia w Załuskach, Urzędu Gminy w Załuskach,   Sądu Rejonowego w Płońsku

oraz LKS Korona-Karolinowo- łącznie 10 członków 

W 2019 roku odbyły się cztery  posiedzenia Zespołu. Podczas spotkań członkowie Zespołu

zajmowali się omawianiem sytuacji poszczególnych rodzin, w których wszczęto procedurę

Niebieskie Karty; analizowali zasadność kontynuowania pracy z rodziną, badali możliwości

udzielenia pomocy, wymieniali informacje o dotychczas udzielonym wsparciu. Wszystko po

to, by zaplanować jak najskuteczniejsze działania zmierzające do ustania przemocy.

    W trakcie całego 2019 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego trafiło

19 formularzy Niebieskiej  Karty część A wszczynających procedurę. W 17 przypadkach

nowych procedur Niebieskie Karty były zakładane przez funkcjonariuszy Policji,  2 karty

założyli przedstawiciele pomocy społecznej.

    W okresie  od  stycznia  do  grudnia  2019 roku powołanych zostało  19  nowych grup

roboczych. Skład tych grup był różny, dostosowany do potrzeb rodziny, w której zaistniało

podejrzenie o stosowaniu przemocy. W pracach grup roboczych w 2019 roku brali udział

pracownicy socjalni  GOPS,  dzielnicowi  Posterunku  Policji,  pielęgniarka  Kontraktowego

Ośrodka Zdrowia, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Płońsku, przedstawiciel Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele oświaty.

Reprezentanci poszczególnych instytucji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyli

w opracowywaniu i realizacji planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowali

sytuację rodzin dokumentując podejmowane działania oraz ich efekty.

     W minionym roku członkowie grup roboczych spotkali się ogółem 46 razy. Praca grup

obejmowała  działania  w rodzinach,  gdzie  procedura   Niebieskie  Karty została  wszczęta

w okresie styczeń-grudzień 2019 roku, jak i w rodzinach, gdzie kontynuowano procedurę

z roku 2018.

     Efektem pracy członków  grup  roboczych  oraz  Zespołu  Interdyscyplinarnego  było

zakończenie w 2019 roku ogółem 16 procedur Niebieskie Karty; 4 procedury zakończono
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na  skutek  rozstrzygnięcia  o  braku  zasadności  podejmowanych  działań,  natomiast  12  –

wobec rozstrzygnięcia o zakończeniu przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego

planu pomocy.

   Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, prowadzonych jest  obecnie 7 procedur

Niebieskie Karty, z czego 1  zapoczątkowana w 2018 roku.

     Łączenie  kompetencji  wielu  służb,  jak  to  ma  miejsce  w  pracy  Zespołu

Interdyscyplinarnego, znacznie podnosi skuteczność pomocy udzielanej zarówno ofiarom

przemocy  w  rodzinie,  jak  również  osobom  zadającym  krzywdę.  Daje  to  możliwość

szybkiego  zareagowania  i  objęcia  rodziny  kompleksową  pomocą  i  ochroną  do  czasu

rozwiązania problemu, ustania przemocy.

5. PODSUMOWANIE I POTRZEBY OŚRODKA NA 2019 ROK

 W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono zadania, jakie GOPS zrealizował w 2019

roku.

         Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla

osób starszych z terenu naszej Gminy. Mając na uwadze tendencje demograficzne, które

nieubłaganie  wskazują  na  fakt  starzenia  się  naszej  społeczności  lokalnej  należy

zintensyfikować działania w obszarze pomocy dla osób starszych, szczególnie samotnych,

chorych,  niesamodzielnych,  aby jak  najdłużej  utrzymać  ich  prawidłowe funkcjonowanie

w miejscu zamieszkania. Działania Gminy powinny  być ukierunkowane  na wsparcie w ich

środowisku zamieszkania  m.in.  poprzez  rozwój pomocy w formie usług  opiekuńczych,

świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zakres działań pracowników GOPS stosowanych wobec osób i rodzin korzystających

z  pomocy  wymaga  wszechstronnej  wiedzy,  umiejętności,  narzędzi  niezbędnych  do

odpowiedniego pokierowania sprawami ludzi, wspierania ich, a nie wyręczania. Działania te

mają  być  skuteczne  i  efektywne,  mają  służyć  wzmocnieniu  rodziny,  aktywizować

i usamodzielniać. Nasza praca skupia się na tych celach.

Potrzeby finansowe Ośrodka  na wykonywanie zadań  z zakresu pomocy społecznej,

świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego  na  2020  rok  zostały  określone  w

projekcie planu finansowego GOPS na 2020rok i przedstawiają się następująco :

    a)    rozdział 85202  Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej      120. 000 zł 

    b)   rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia                                                                 10.000 zł
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    c) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                      36.000 zł

    d)   rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze                                                     73.000 zł

    e)   rozdział 85216 Zasiłki stałe                                                                          156.000  zł

    f)   rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej                                                 563.512 zł

g) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze                                                                

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                   123.950 zł

h) rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania            40.035

zł

i) rozdział 85502  Świadczenia rodzinne wraz z obsługą                                 1.870.000 zł

j) rozdział 85504 Wspieranie rodziny                                                         59.200 zł

k) rozdział 85508  Rodziny zastępcze          7.000 zł

    l)   rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych              35.000 zł

    ł)     rozdział 85595 Pozostała działalność                                                                1.000 zł
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