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Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

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 ma możliwość 

zgłoszenia się do instytucji pomocy społecznej, skorzystania z pomocy. 

Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich 

zaspokojenia wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej, czyli zastosowaniem 

specyficznej metody interwencji wykorzystywanej w pomocy społecznej. Instytucja pomocy 

społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek                             

i rodzin. 

Zadaniem pracownika socjalnego jest zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób 

potrzebujących i opracować plan pomocy. 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach to jednak nie tylko pomoc 

społeczna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach prowadzi działalność statutową oraz 

podejmuje dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzania świadczonych usług na 

rzecz mieszkańców Gminy Załuski. 

W 2020 roku Ośrodek był inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym 

oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Realizował zadania własne, np. z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również szereg zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, wynikających min. z ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, z rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start”, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem”, o zasiłku dla opiekuna. 
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PLAN   FINANSOWY    

GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY 

             SPOŁECZNEJ  W ZAŁUSKACH W 2020 ROKU      
 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

 Z DOTACJI 

 WOJEWODY 

 

8.948.238,00 

 

 

8.942.244,21 

 

99,93 

ŚRODKI WŁASNE 989.312,00 933.590,48 94,37 

OGÓŁEM: 9.937.550,00 9.875.834,69 99,38 

Źródło : opracowanie własne. 

Jak wynika z przedstawionej tabeli wykonanie wydatków w 2020 roku z budżetu Wojewody 

kształtuje się na poziomie 99,93%, natomiast z budżetu gminy  94,37%. Ogólne wykonanie planu 

wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach zrealizowano w 99,38%. 

 

ŚWIADCZENIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, 

a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą 

ich przyznania. Wyodrębnić można świadczenia pieniężne pomocy społecznej oraz świadczenia 

niepieniężne pomocy społecznej, które udzielane są bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. 

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 niżej 

wymienionych powodów: 

1. ubóstwo, 

2. sieroctwo, 

3. bezdomność, 

4. bezrobocie, 

5.  niepełnosprawność, 

6.  długotrwała lub ciężka choroba, 

7. przemoc w rodzinie, 
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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, 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, 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.               

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – trudna sytuacja finansowa – przysługuje:  

 - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty   - 701,00 zł 

-  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty   - 528,00 zł 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJAMI 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i własnych ogółem (bez względu na 

ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

137 96 209 

 

W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 96 rodzin liczących 209 osób.               

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Załuski na dzień 31.12.2020r. wynosiła 5592 

osoby. Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców Gminy Załuski przyjąć należy, iż pomocą objęto 2,45% ogółu mieszkańców gminy. 

Dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była długotrwała lub 

ciężka choroba. Z tej przyczyny wsparciem objęto 68 rodzin, w których żyło 135 osób. Kolejnymi 

powodami były ubóstwo i niepełnosprawność. 

Uwzględniając przedstawione powyżej kryteria Ośrodek realizował następujące świadczenia 

pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz świadczenia 

niepieniężne: składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, schronienie, posiłek, usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej, praca socjalna. 
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Zasiłki stałe 

 

Zasiłek stały przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie  

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

 

ZASIŁKI STAŁE 

 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 

Z DOTACJI 

WOJEWODY 
146.454,05 146.453,05 100 

22 

ŚRODKI WŁASNE         0           0       0 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Zasiłki okresowe 

 

 Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Wysokość zasiłku okresowego jest ściśle uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej                        

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

 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

Z DOTACJI 

WOJEWODY 
6.338,00 6.338,00 100 

7 

ŚRODKI WŁASNE 5.000 62,50 1,25 

Źródło: opracowanie własne. 

  

W 2020 roku pomoc w postaci zasiłków okresowych przyznano 7 osobom,  głównie z tytułu 

długotrwałej choroby. Na tę formę pomocy wydatkowano łączną  kwotę 6.400,50 zł. 

 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 

 

 

ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYKONANIE % 

ŚRODKI WŁASNE 45.003,00 43.876,07 97,50 

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, specjalnych zasiłków celowych, jak również pomocy rzeczowej. 

 

Odrębną kategorią świadczeń pomocy społecznej są świadczenia niepieniężne. Do świadczeń 

niepieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach  należą: 

 

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 
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konflikty rodzinne, przemoc, nałogi miały negatywny wpływ na dobro małoletnich dzieci                                 

i prawidłowe 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 2020 roku pracą socjalną objęto 119 rodzin liczących łącznie 

320 osób. 

 

Posiłek 

 

 Realizacja świadczenia polegała głównie na prowadzeniu dożywiania dzieci i młodzieży  

w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. 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 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 2020  roku  Programem objęto ogółem 118 osób, w tym 59 dzieci i uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 59 osób dorosłych, które otrzymały pomoc na podstawie 

art.7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby objęte Programem korzystały z: posiłku, zasiłku celowego 

na zakup posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci posiłku lub żywności. 

Na zadanie  „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 zaplanowano środki  w kwocie 

27.400,00 zł., natomiast wydatkowano w wysokości 25.718,56 co stanowi 93,86 % wykonania  planu. 

Na wydatki w tym zakresie otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości 14.400zł, 

natomiast kwotę  11.318,56 zł.  pokryto ze środków własnych. 
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Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  pobyt w domu  pomocy społecznej 

 

 

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 
3 36 123.810,00      123.809,44 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

16 

 

7057 

 

139.500,00   135.004,71 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 W ramach zadań własnych finansowanych  z budżetu Gminy w 2020 roku Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował również usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o 

charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy zapewnienia kontaktu z 

otoczeniem. W 2020 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 16 osób. Na ten cel 

wydatkowano środki w kwocie 135.004,71 zł. 

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy  

w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa 

mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych 

kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona  

w domu pomocy społecznej. 

W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby. Łączny koszt poniesiony przez 

gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wyniósł 123.809,44zł. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług 

specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu 

m.in. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji 

medycznej, fizjoterapeuty. 

 W ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach realizował  

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                         

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, gdzie zrealizowano 170 świadczeń. Wydatkowano na ten 

cel z dotacji kwotę 5.052,75 zł. 

 

Schronienie 

 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia 

następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób 

bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

W roku 2020 GOPS nie finansował pobytu w schronisku dla osób bezdomnych żadnej osoby, 

natomiast  udzielono kobiecie z 2 dzieci pomocy w formie schronienia w domu samotnej matki.  Na 

realizację tej formy pomocy przeznaczono 2.625,00 zł. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

W 2020 roku za 22 osoby pobierające zasiłek stały odprowadzono składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  w wysokości  13.180,76 zł.  Kwotę tę w całości sfinansowano z budżetu Wojewody. 

 

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

        W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Uchwałą Nr 100/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy przyjęła Gminny 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Załuski na lata 2020 – 2022. W ramach realizacji ww. 
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Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach zatrudnia 1 asystenta rodziny. Zadaniem 

asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W 2020 roku 

tego rodzaju pomocą objętych zostało 11 rodzin, z czego 3 rodziny zostały zobowiązane do współpracy  

z asystentem  na podstawie postanowienia Sądu. 

W roku 2020 gmina Załuski otrzymała kwotę 1.700,00 zł. tytułem dofinansowania z Funduszu 

Pracy do realizacji zadania Wspieranie rodziny. Dotację wykorzystano w 100%.   

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na 

gminy współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

„W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – 

wychowawczej (…) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  na opiekę  

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, (…)”. W 2020 roku na wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy 

zastępczej – w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 

łączną kwotę 35.075,25 zł. i wydatkowano ją w  100 %. Z powyższych środków sfinansowano koszt 

pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka oraz dofinansowano koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej. 

  Wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, pokryte zostały w całości ze środków 

budżetu gminy. 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

 Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach jest przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą Nr 

96/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 roku. Główne cele Programu to: 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Załuski, zwiększenie skuteczności 

działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz  zwiększenie pomocy i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności                             

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu 

interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. 

W celu realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zarządzeniem Nr 

120.48.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Załuski powołał nowy skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Do tego czasu funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny w składzie 10 – 

osobowym. Aktualnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Załuskach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Załuskach, Kontraktowego Ośrodka Zdrowia w Załuskach, Szkoły Podstawowej w Stróżewie, 

Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Sądu Rejonowego w Płońsku oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Załuskach - łącznie 8 członków. 

W 2020 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 2020 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego trafiło 28 

formularzy Niebieskiej Karty część A wszczynających procedurę. W 25 przypadkach nowych 

procedur Niebieskie Karty były zakładane przez funkcjonariuszy Policji, 3 karty założyli 

przedstawiciele pomocy społecznej. 

    W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku powołanych zostało 28 nowych grup roboczych. Skład 

tych grup był różny, dostosowany do potrzeb rodziny, w której zaistniało podejrzenie  

o stosowaniu przemocy. W pracach grup roboczych w 2020 roku brali udział pracownicy socjalni 

GOPS, dzielnicowi Posterunku Policji, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Płońsku, 

przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, asystent rodziny. 

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 43 razy. Praca grup 

obejmowała działania w rodzinach, gdzie procedura Niebieskie Karty została wszczęta w okresie 

styczeń-grudzień 2020 roku, jak i w rodzinach, gdzie kontynuowano procedurę z roku 2019. 

     Efektem pracy członków grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego było zakończenie               

w 2020 roku ogółem 21 procedur Niebieskie Karty; 6 procedur zakończono na skutek rozstrzygnięcia 

o braku zasadności podejmowanych działań, natomiast 15 – wobec rozstrzygnięcia o zakończeniu 

przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

   Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, prowadzonych jest obecnie 14 procedur Niebieskie 

Karty; wszystkie zapoczątkowane w 2020 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. 

  

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                                            

I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

PLAN WYKONANIE % 

1.925.700,00 1.925.700,00 100 % 

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 

 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

 

Zasiłek rodzinny to świadczenie mające na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających  

z utrzymania dziecka. Otrzymuje się go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez 

dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia), lub do 24 roku życia 

dziecka, jeśli kontynuuję naukę w szkole lub na uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia, 135,00 zł na dziecko  w 

wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki: 

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00 zł 

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

w wysokości 400 zł, 

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej jednak niż 386 

zł na wszystkie dzieci, 
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-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do 5 roku życia dziecka 

wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł, 

-dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 95 zł na trzecie  

i następne dzieci uprawnione do zasiłku, 

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie 

wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, zaś 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł, 

-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. 

Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi                           

faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), osobie uczącej 

się (jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą pod opieką rodziców w związku z ich śmiercią lub w 

związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 

zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawno-

ści kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł. 

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy wymagane kryterium dochodowe ustala się prawo do 

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych                         

z dnia 28 listopada 2003r., tzw. „złotówkę za złotówkę”. Dzięki systemowi „złotówka za złotówkę”, 

rodzice otrzymujący zasiłek rodzinny wraz z dodatkami po uzyskaniu przez członków rodziny do-

chodu powodującego przekroczenie ustawowego kryterium nie tracą prawa do świadczeń i mogą 

nadal je otrzymywać. 

Świadczenia wypłacane są wówczas w wysokości różnicy między przysługującą kwotą 

świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu 

rodziny otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Wysokość świadczeń jest zatem pomniejszona 

o kwotę „przekroczenia kryterium dochodowego” pomnożoną przez liczbę osób  

w danej rodzinie. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma 

przysługujących danej rodzinie (lub osobie uczącej się) w danym okresie zasiłkowym: 

-zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do tych 

zasiłków; 

-dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do tych dodatków; 

-dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 
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12. Aby zasada „złotówka za złotówkę” mogła zostać zastosowana przez organ, kwota przekroczenia 

nie może być wyższa niż suma otrzymywanych świadczeń. Wyrównanie jest wypłacane, gdy jego 

wysokość jest wyższa lub równa 20 zł. 

Kwota wypłaconych w 2020 roku zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyniosła 724.094,61 zł. 

 

L.P. Rodzaj świadczenia 
Kwota 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

1 Zasiłki rodzinne: 484.452,39 zł 4190 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym  z tytułu : 239.642,22 zł 2449 

2.1 Urodzenia dziecka. 14.281,10 zł 24 

2.2 
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. 
17.472,40 zł 46 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 30.530,90 zł 169 

2.4 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego : 
19.011,10 zł 174 

2.4.1 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia. 
270,00 zł 3 

2.4.2 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 r.ż. 
18.741,10 zł 171 

2.5 
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania : 
61.551,41 zł 858 

2.5.1 

Na pokrycia wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła. 

10.847,70 zł 97 

2.5.2 
Na pokrycia wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła. 
50.703,71 zł 761 

2.6 Rozpoczęcia roku szkolnego. 24.787,63 zł 411 

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 72.007,68 zł 767 

RAZEM 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

(wiersz 1 + wiersz 2) 

 

724.094,61 zł 6639 

Świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna 

 

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami opiekuńczymi są: 
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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: 

 - 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 roku 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. 2020.1297 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. 
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L.P. 
RODZAJ 

ŚWIADCZENIA 

KWOTA 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 

OSÓB 
LICZBA ŚWIADCZEŃ 

1. Zasiłki pielęgnacyjne 266347 104 1234 

2. 
Świadczenia 

pielęgnacyjne 
455316 22 250 

3. 
Specjalny  zasiłek  

opiekuńczy 
22920 3 37 

4. Zasiłek dla opiekuna 7440 1 12 

Razem 

świadczenia opiekuńcze 
752023 130 1533 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego  z realizacji 

świadczeń rodzinnych za 2020r. 

 

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  w/w świadczenie wypłacono 34 rodzinom, co stanowi 

34 świadczenia o łącznej wartości 34.000,00 zł. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu 
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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. Świadczenie przysługuje przez okres : 

 -52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka, 

-65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga 

dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci, 

-67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga 

dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci, 

-69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga 

dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci, 

-71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

 W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wpłynęły 24 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

rodzicielskiego; wypłacono 169  świadczeń  rodzicielskich na łączną kwotę 156.968,10 zł.   

 

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

          

 Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze 

szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych,                     

a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

Jednym z elementów Programu „Za Życiem” jest wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 

w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
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 W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  nie wypłacono żadnego świadczenia 

w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia 

opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna 

 

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości wypłacanego 

świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego                                              

i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jeżeli nie 

podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. 

W 2020 roku za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

i zasiłek dla opiekuna odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe  w kwocie 

80.685,40 zł. Poza tym za 17 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne  

w kwocie 27.182,39 zł. Składki te zostały w całości pokryte z budżetu Wojewody. 

 Na obsługę świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz  świadczenia rodzicielskiego 

oraz świadczenia „za życiem”  w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 48.819,00 zł. 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 

808 ze zm.). Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 

uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie 

to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób 

spełniających kryteria ustawowe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub 

szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.                                   

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł.            

o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą 
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej.                                       

W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 

500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października 

danego roku do końca września roku następnego. 

 W 2020 roku ze świadczeń funduszu alimentacyjnego korzystało 18 rodzin, a uprawnione do 

w/w świadczeń były 24 osoby. 

 W  2020 roku kwota wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 126.850,00  

zł. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 

Dz. U. z 2020 roku, poz. 808 ze zm.) gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań wobec 

dłużników alimentacyjnych. 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 jednak 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. 

W 2020 roku na terenie gminy Załuski prowadzone były działania wobec 17 dłużników 

alimentacyjnych 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny. Dłużnik alimentacyjny jest 

zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń                          

z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła  68.160,03 

zł, w tym odsetki w kwocie  37.650,08 zł.  Zaległości wynikające z tytułu wypłaconych 

świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  wynoszą 1.767.095,01 zł. Na konto dochodów budżetu 

gminy wpłynęła kwota 12.203,96zł., natomiast pozostałą kwotę składającą się  

z należności głównej i odsetek przekazano do budżetu państwa w łącznej kwocie 55.956,07zł. 

Na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wydatkowana była kwota                         

w wysokości  3.805,00 zł. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.50.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Wójta Gminy Załuski, 

od dnia 1 stycznia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako właściwa 

jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań Wójta i Gminy w określonych                     w 

ustawie o dodatkach mieszkaniowych w zakresie dodatku mieszkaniowego. 

Realizacja zadań związanych z dodatkami mieszkaniowymi jest zadaniem własnym Gminy.                  

W 2020 roku przeznaczono na ten cel kwotę 7.000,00 zł., jednak wydatki kształtowały się na 

poziomie 4.959,24 zł., co stanowi 70,85 % wykonania planu. Z powyższych środków wypłacono 

świadczenia pieniężne w postaci dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu na zakup opału- na 

podstawie wydanych decyzji. W trakcie 2020  roku GOPS realizował wypłatę 2 decyzji  

o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY   

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.51.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Wójta Gminy Załuski, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach został wyznaczony jako właściwa jednostka 

organizacyjna gminy do realizacji zadań Wójta określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny- od 

dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek, stworzony z myślą o rodzinach                             

wielodzietnych, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne.                     

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożyw-

czej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielo-

dzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w 

rodzinie i co równie ważne, wydawana jest bezpłatnie, a jedynie wydanie duplikatu bądź drugiej 

formy karty /np. elektronicznej/ podlega opłacie. Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty 

Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli 

na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego 

lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Karta Dużej Rodziny wydawana jest każdemu                   

rodzicowi bezterminowo. Dzieci mogą się nią posługiwać do skończenia 18 roku życia (chyba, że 

kontynuują naukę lub studiują, wtedy mają do tego prawo do ukończenia 25 lat). Dzieciom niepełno-

sprawnym prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje tak długo, jak obowiązuje orze-

czenie o niepełnosprawności. 

Zadanie związane z obsługą  Karty Dużej Rodziny jest w pełni dotowane.  W 2020 roku Gmina 

Załuski otrzymała dotację na ten cel w wysokości 250,00 zł. W trakcie całego roku przyjęto 23 

wnioski o wydanie KDR. W trakcie roku 2020 zostały wydane 73 karty w formie tradycyjnej oraz 20 

kart w formie elektronicznej. 
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Wydatki na obsługę KDR  wyniosły 202,65 zł., co stanowi to 81,06% wykonania planu. Wydatki 

pomimo wyższego planu zostały zrealizowane w całości, gdyż uzależnione są od ilości wydanych 

kart. 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- 500+  ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY STRAT – 300+ 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.52.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Wójta Gminy Załuski, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach został wyznaczony do realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 

rządowego programu „Dobry start”. 

Realizacja zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi  oraz świadczeniem dobry start 

jest zadaniem zleconym i w całości finansowanym z budżetu państwa. 

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. przysługuje na każde dziecko w wieku do 

ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie. Wysokość świadczenia 

wychowawczego na jedno dziecko wynosi 500,00 zł. 

W 2020 roku na realizację świadczeń wychowawczych przeznaczono i w całości wydatkowano 

środki w kwocie 6.510.251,00zł. W okresie styczeń – grudzień 2020 roku wypłacono 12.963 

świadczenia na łączną kwotę 6.454.998,50 zł, natomiast kwotę 55.252,50 zł. wydatkowano na 

pokrycie kosztów obsługi zadania. 

 Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu w rodzinie. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (szkoła podstawowa, 

szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole 

ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,  

a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), aż do ukończenia przez nie 20 roku 

życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 

24 roku życia. 

Na realizację świadczenia dobry start gmina Załuski otrzymała dotację 220.720,00zł. 

Kwotę 213.000,00 zł wydatkowano na wypłatę 710 świadczeń dobry start, natomiast kwotę 7.100,00 

zł.  przeznaczono na obsługę programu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,71%. 

 

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

 

Program „Wspieraj Seniora” miał na celu dofinansowanie samorządów gminnych  

w realizacji usługi wsparcia seniorów w wieku powyżej 70 lat, którzy w trwającym stanie pandemii 
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koronawirusa zdecydowali się na pozostanie w domu i przez to nie byli w stanie zabezpieczyć 

podstawowych potrzeb poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów itp. W 2020 roku od października do 

grudnia, kiedy realizowany był ten Program,  z usługi wsparcia na terenie gminy skorzystało łącznie 

4 seniorów, z czego 1 zgłosił chęć skorzystania z pomocy za pośrednictwem krajowej infolinii 

uruchomionej w ramach programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, natomiast 3 – 

skontaktowało się telefonicznie bezpośrednio z pracownikami GOPS. 

Potrzeby, z jakimi zgłaszali się seniorzy dotyczyły: dostarczenia artykułów spożywczych, środków 

higieny osobistej i leków. 

Realizacją usługi wsparcia seniorów w gminie Załuski zajmowali się pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach. Oni na bieżąco monitorowali zgłoszenia  

o potrzebie uzyskania wsparcia, nawiązywali kontakt z seniorami, udzielali niezbędnej pomocy, jak 

również wykonywali sprawozdania z realizacji Programu. 

„Wspieraj Seniora” to zadanie częściowo dotowane. Na 2020 rok gmina Załuski otrzymała 

dotację w wysokości 12.733,00 zł, co stanowiło 80% kosztów całego zadania.  Wydatkowano kwotę 

7.408,61zł. co stanowi 58,18%. kwoty dotacji. 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.                      

Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego 

ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub                     

wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można                   

skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła 

energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie 

instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny 

wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. 

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek 

wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego 

członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do                  

ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28                       

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm./. Zaświadczenia 

wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach po uprzednim złożeniu wnio-

sku – żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadają-

cego na jednego członka gospodarstwa domowego. 
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W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach wydał 5 zaświadczeń o wyso-

kości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domo-

wego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

 

PODSUMOWANIE I POTRZEBY OŚRODKA NA 2021 ROK 

 

Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach jest umożliwienie osobom 

oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych i społecznych oraz zmian w przepisach prawa, 

zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby. Pomoc 

finansowa, choć wciąż potrzebna i ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania 

muszą być wielokierunkowe, zróżnicowane, by zabezpieczać  nie tylko sferę materialną osób i rodzin, 

ale przede wszystkim aktywizujące społeczność, wzmacniające sprawczość  

i samodzielność.   

Rok 2021 będzie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją realizowanych zadań 

i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także 

podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, by instytucja 

pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom. 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono zadania, jakie GOPS zrealizował w 2020 roku. 

 Potrzeby finansowe Ośrodka  na realizację  na 2021 rok zostały określone w projekcie planu 

finansowego GOPS na 2021 rok i przedstawiają się następująco: 

 

    a)    rozdział 85202  Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej                        142.000,00 zł 

    b)   rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia                                                                 18.000,00 zł 

    c)   rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie        5.000,00 zł    

    d)   rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                     17.000,00 zł 

    d)   rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze                                                  75.000,00 zł    

    e)   rozdział 85215  Dodatki mieszkaniowe                                                              8.000,00 zł                                                                           

    f)   rozdział 85216 Zasiłki stałe                                                                            163.000,00 zł 

    g)   rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 755.259,94 zł 

h)   rozdział 85228 Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze                                                                                            201.450,00 zł 

i) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                   42.100,00 zł 

j)   rozdział 85295 Pozostała działalność                                   3.000,00 zł 

k)  rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 500+                         6.444.000,00 zł 
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l)  rozdział 85502  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   

wraz z obsługą                                                                         1.937.000,00 zł 

ł)  rozdział 85504 Wspieranie rodziny oraz 

    Program „Dobry start”                                                                             290.750,26 zł 

m) rozdział 85508  Rodziny zastępcze                                            15.000,00 zł 

    n) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                38.000,00 zł                                                                                                              

    ń)  rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  16.000,00 zł 

   o) rozdział 85595 Pozostała działalność                                                                    1.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 


