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     1. Wstęp

        Niniejsze opracowanie stanowi obraz działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wręczycy Wielkiej w roku 2012.
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej jako jednostka organizacyjna  
gminy Wręczyca Wielka, powołana do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z  
2009r.   Nr  175,  poz.  1362  z  póź.zm.)  działa  na  podstawie  Statutu  przyjętego  Uchwałą  Nr 
XIII/158/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2012r. 
         Środki na realizację zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz z budżetu gminy.  
Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  plan  finansowy  opracowywany  na  każdy  rok 
finansowy.
        Podstawowym aktem prawnym działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 7 lutego 2013 roku poz.182).
        Zgodnie z art. 2 ust.1 wyżej wymienionej ustawy - pomoc społeczna jest instytucją polityki 
społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia, 
zasoby i możliwości. 
W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrzebujących w różny sposób, w 
tym:  udziela  schronienia,  posiłku,  niezbędnego  ubrania  osobom  tego  pozbawionym,  świadczy 
usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  w  miejscu  zamieszkania,  pomaga  w 
staraniach  o  dom pomocy  społecznej,  udziela  wsparcia  finansowego,  zajmuje  się  sprawieniem 
pogrzebu osób nie posiadających rodziny, świadczy poradnictwo, pracę socjalną, współpracuje z 
innymi instytucjami i organizacjami.
   Podstawowym instrumentem weryfikującym prawo do świadczeń  z  pomocy społecznej  jest 
wywiad  środowiskowy  przeprowadzany  przez  pracownika  socjalnego  w  miejscu  zamieszkania 
osoby  ubiegającej  się  o  pomoc.  Podczas  wywiadu  środowiskowego  pracownik  socjalny  ustala 
sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz dane dotyczące źródeł posiadanych dochodów.
Osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej  są  zobowiązane  do  współdziałania  z 
pracownikiem  socjalnym  w  rozwiązywaniu  ich  trudnej  sytuacji  życiowej.  Brak  takiego 
współdziałania,  odmowa  zawarcia  kontraktu  socjalnego,  niedotrzymywanie  jego  postanowień, 
nieuzasadniona  odmowa  podjęcia  pracy  przez  osobę  bezrobotną  lub  nieuzasadniona  odmowa 
podjęcia  leczenia  odwykowego przez  osobę uzależnioną,  mogą stanowić  podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia.
Od decyzji  wydanej  przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego 
Kolegium  Odwoławczego  w  Częstochowie  za  pośrednictwem  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej.

     Ośrodek oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizuje szereg  zadań 
wynikających z innych aktów prawnych, a w tym: 

 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 Ustawy o cudzoziemcach,
 Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu  

powojennego,
 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
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 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Organizacja GOPS

2.1. Organizacja i zatrudnienie

       Ośrodek reprezentuje na zewnątrz Dyrektor i to on sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku 
do  zatrudnionych  pracowników.  Do  jego  obowiązków  należy  zarządzanie  w  zakresie  mienia  i 
gospodarki finansowej. Dyrektor posiada upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka  indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych.
Na dzień 31.12.2012 r. w GOPS zatrudnionych było na umowę o pracę 30  osób, w tym:
2 osoby na zastępstwo i 3 osoby były zatrudnione na czas określony po odbytych stażach i robotach 
publicznych. Obecnie w Ośrodku zatrudnionych jest 26 osób.

2.2. Kwalifikacje pracowników

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego określa ustawa o pomocy 
społecznej. Zgodnie z art. 116 tejże ustawy pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada 
dyplom  uzyskania  tytułu  zawodowego  w  zawodzie  pracownik  socjalny,  dyplom  ukończenia 
kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca 
socjalna  lub  ukończone  studia  wyższe  o  specjalności  praca  socjalna  na  jednym  z  kierunków: 
pedagogika. politologia, polityka społeczna. psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Tabela 1. Wykształcenie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wykształcenie Liczba osób
Wyższe magisterskie 20
Licencjackie 1
Policealne 5
Średnie 4
                                           Razem: 30
w tym: 
studia podyplomowe 

specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

4
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   W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych  pracownicy GOPS uczestniczą w szkoleniach i 
warsztatch.
W Ośrodku funkcjonują działy:

– Dział Finansowo – Księgowy
– Dział Pomocy Środowiskowej
– Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

oraz Sekcja Usług Opiekuńczych i samodzielne stanowisko pracy – administrator.

2.3 Praktyki w GOPS

Podobnie jak w latach poprzednich GOPS przyjmował na praktyki uczniów i studentów. W 2012r. 
praktyki odbyły 4 osoby z niżej wymienionych szkół i uczelni:

1. Policealna Szkoła „Żak” w Częstochowie – 2 osoby;
2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – 1 osoba;
3. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 1 osoba.

3. Realizacja zadań z zakresu systemu pomocy społecznej

3.1 Zasady ogólne dotyczące uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej 

   Podstawową  przesłanką  do  udzielania  wsparcia  z  pomocy  społecznej  jest  ocena  sytuacji 
dochodowej.
      Z dniem 1 października 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  17 lipca 
2012 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej.

Tabela nr 2. Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
1. Kryteria dochodowe do 30.09.2012r Kryteria dochodowe od 01.10.2012r. 

dla  osoby  samotnie  gospodarującej  –  w 
wysokości 477 zł, 

dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 
zł, 

dla osoby w rodzinie – w wysokości 351zł; dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł; 

2.
Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej: 

Kwoty  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy 
społecznej: 

maksymalna  kwota  zasiłku  stałego  –  w 
wysokości 444 zł, 

maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 529 
zł, 

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w 
wysokości 207 zł. 

kwota  dochodu  z  1  ha  przeliczeniowego  –  w 
wysokości 250 zł. 

         Podwyższenie  kryterium  dochodowego  spowodowało  wzrost  liczby  osób  i  rodzin 
korzystających  ze  świadczeń pomocy społecznej  oraz  wzrost  wysokości  wypłacanych  zasiłków 
okresowych i stałych.  Podwyższenie kryteriów oraz kwot zasiłków będzie miało znaczący wpływ 
na  wydatki w roku 2013 (było to już odczuwalne w IV kwartale 2012r).  
                  Trudna sytuacja materialna nie jest jedyną podstawą udzielenia pomocy. Istotne z punktu
widzenia  ustawy  o  pomocy  społecznej  są  współwystępujące  dysfunkcje,  których  członkowie 
rodziny nie mogą samodzielnie pokonać. Należą do nich:
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1. Ubóstwo,
2. Sieroctwo,
3. Bezdomność,
4. Bezrobocie,
5. Niepełnosprawność,
6. Długotrwała lub ciężka choroba,
7. Przemoc w rodzinie,
8. Ochrona ofiar handlu ludźmi,
9. Ochrona macierzyństwa lub wielodzietności,
10. Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
11. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo - wychowawcze ,
12. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy,
13. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
14. Alkoholizm lub narkomania,
15. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
16. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W 2012r. przyjęto w Ośrodku 1149 wniosków o udzielenie pomocy społecznej, tj. o 161wniosków 
więcej niż w 2011r. 
     Rozpatrzenie  każdego  wniosku  poprzedzone  było  przeprowadzeniem  wywiadu 
środowiskowego,  ponadto  pracownicy  socjalni  przeprowadzali  wywiady  kontrolne  u  osób 
pobierających zasiłki  stałe,  osób objętych pomocą w formie  usług opiekuńczych oraz u rodzin 
korzystających z pomocy w formie dożywiania dzieci. 
W 2012r. pracownicy socjalni przeprowadzili 1149 wywiady, tj. o 144 wywiady więcej niż w 2011r. 

      Ponadto  pracownicy socjalni w 2012r. przeprowadzili 230 wywiadów alimentacyjnych, tj. o 
60 wywiadów więcej niż w 2011r.  w tym:

− dla potrzeb własnych Ośrodka – 204,
− dla potrzeb innych ośrodków pomocy społecznej – 26,

oraz 11 wywiadów dla potrzeb innych instytucji.

       W 2012 roku  łącznie wydano  1555 decyzji dotyczących  przyznania bądź odmowy przyznania 
pomocy, tj. o 315 decyzji więcej niż w 2011r.  w tym:
− 1507 decyzji przyznającej pomoc, 
− 48 decyzji odmawiającej przyznania pomocy.

3.2  Rodziny objęte pomocą społeczną 

          W 2012r. pomocą społeczną objęto 397 rodzin, tj. o 10 rodzin  więcej niż w 2011r.  

Tabela Nr 3.  Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie Liczba  osób  którym 

przyznano  decyzją 
świadczenia

Liczba  rodzin Liczba  osób  w 
rodzinach

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Świadczenia  przyznane  w 
ramach zadań zleconych i zadań 
własnych  /bez  względu  na  ich 

649 606 638 394 387 397 1.142 1.133 1103
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rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania

w tym: świadczenia pieniężne x 320 291      x 313 274 x 871 677

        świadczenia niepieniężne x 312 519 x 182 304 x 726 980
Pomoc  udzielona  w  ramach 
pracy socjalnej - ogółem

x x x 219 260 294 577 548 726

w  tym:  wyłącznie  w  ramach 
pracy socjalnej

x x x 90 111 133 198 255 330

Praca  socjalna  w  oparciu  o 
kontrakt socjalny

x x x x x 21 x x 21

    
      Z przedstawionego zestawienia wynika, że w roku 2012 ogólna liczba rodzin beneficjentów 
pomocy społecznej  nieznacznie  wzrosła  w stosunku do roku poprzedniego.  Wyraźną tendencję 
wzrostu wykazuje poziom liczby osób objętych pracą socjalną.

Populacja  rodzin,  korzystających z  pomocy społecznej  jest  zróżnicowana.  Różnorodność 
dotyczy zarówno struktury wiekowej beneficjentów, liczebności gospodarstw domowych, typów 
rodzin, jak również obszarów problemowych, określanych mianem dysfunkcji rodziny.

3.3 Przyczyny udzielania pomocy społecznej
    
 Pomocy społecznej udzielono z następujących powodów:

Tabela  Nr 4.  Problemy społeczne dominujące wśród klientów GOPS
Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin                Liczba  osób  w 

rodzinach
2011 2012 2011 2012

Ubóstwo 258 227 727 605
Sieroctwo 0 0 0 0
Bezdomność 7 7 7 7
Potrzeba ochrony macierzyństwa 44 74 177 349
Bezrobocie 166 213 501 664
Niepełnosprawność 112 158 275 391
Długotrwała choroba 92 140 224 325
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego

73
92

317
370

w tym: rodziny niepełne

             rodziny wielodzietne

45

36

55

37

131

215

162

215
Przemoc w rodzinie 19 20 84 84
Alkoholizm 39 71 125 169
Narkomania 0 0 0 0
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Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

1
9

1
11

Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniająca

0 0 0 0

Zdarzenia losowe 2 8 6 17
Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0

       Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że rodziny, które zgłaszają się do GOPS o udzielenie 
pomocy borykają się jednocześnie z kilkoma problemami. 57% klientów GOPS żyje w ubóstwie. 
Nadal  dominującym  problemem  utrudniającym  lub  uniemożliwiającym  prawidłowe 
funkcjonowanie  klientów  Ośrodka  jest  bezrobocie,  które  jako  główny  powód  trudnej  sytuacji 
wykazało 53% środowisk korzystających w 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej, tj. o 10% 
więcej  niż  w  roku  poprzednim.  Wskaźnik  ten  odzwierciedla  trudną  sytuację  na  rynku  pracy. 
Ponadto powrót na rynek pracy klientów ośrodka jest utrudniony, a często niemożliwy ze względu 
na niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji oraz skutki związane z długotrwałym brakiem 
zatrudnienia  (m.in.:  bierność,  brak  motywacji,  niska  samoocena,  brak  wiary  w  siebie  i  swoje 
możliwości).  
    Jak wynika z analizy  oraz obserwacji problem bezrobocia rzadko występuje w odosobnieniu, 
najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiają się takie problemy jak: uzależnienia, 
przemoc,  niepełnosprawność,  bezdomność,  itp.  Nawarstwienie  problemu  jest  często  zgubne  w 
skutkach i prowadzi do degradacji osób i rodzin.
       Na kolejnym miejscu  problemów,  z  jakimi  borykają  się  klienci  korzystający z  pomocy 
pojawiają się sprawy związane są ze złym stanem zdrowia /niepełnosprawność 39% i długotrwała 
choroba  35%/.  Środowiska  te  borykają  się  z  trudnościami  finansowymi,  związanymi  z 
koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków.
    W przypadku 23 % środowisk głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych, która dotyczy w szczególności rodzin wielodzietnych i niepełnych. Rodziny te, 
najczęściej  w  związku  z  trudnościami  finansowymi,  brakiem  możliwości  zmiany  sytuacji  nie 
potrafią radzić sobie z trudnościami dnia codziennego.
     Kolejne  miejsca  zajmują  problemy  związane  z  ochroną  macierzyństwa  –  około  18%, 
alkoholizm – około 17% i przemoc w rodzinie ponad 5%. 

3.4 Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób i rodzin w   ś  rodowisku lokalnym  

          W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb GOPS wspierał finansowo osoby i rodziny 
poprzez niżej wymienione  świadczenia:

Tabela Nr 5.  Udzielone świadczenia 

Formy pomocy Liczba osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenia

Liczba 
rodzin

Liczba 
osób w 
tych 
rodzinach

Liczba 
świadczeń

Kwota 
świadczeń

Zasiłki stałe - ogółem 78 77 122 782 298.158,88
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W tym:   przyznany dla osoby:
-   samotnie gospodarującej

61 61 61 623 257.913,54

-  pozostającej w rodzinie 17 16 61 159 40.245,34
Zasiłki okresowe 130 125 360 400 102.931,16
Schronienie 3 3 3 20  17.165,00
Posiłek 271 152 664 34.199 114.647,20
Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia 
losowego

8 8 17 8 14.217,77

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 
ogółem 288 281 778 x 266.436,26
w tym:
zasiłki celowe specjalne 26 26 53 49 13.894,00
Razem x x x x 813.556,27

      Należy podkreślić,  że rodzaj i forma udzielanej pomocy uzależniona jest w szczególności od 
rodzaju  i skali występujących problemów w danej rodzinie lub dotykających dane osoby. Każdy 
przypadek traktowany jest indywidualnie a udzielane wsparcie następuje po wnikliwym zbadaniu i 
ocenie  sytuacji  sporządzonej  przez  pracownika  socjalnego  podczas  przeprowadzania  wywiadu 
środowiskowego oraz zebraniu niezbędnych danych i informacji.
  Rodziny  i  osoby  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  otrzymane  środki  mogą  być 
zmarnotrawione  lub  wykorzystane  niezgodnie  z  przeznaczeniem  otrzymują  pomoc  w  postaci 
rzeczowej tzn. obiady, węgiel, odzież, opłacenie rachunków za prąd, wykupienie leków, itp. lub 
przyznane świadczenie zostaje przekazane do sklepu, gdzie otrzymują za nie niezbędną żywność i 
środki higieniczne.

3.5 Pomoc usługowa

       Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 pkt 3 
oraz art. 50 ustawy  o pomocy społecznej świadczy na rzecz osób potrzebujących usługi opiekuńcze 
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Pomoc  ta  przysługuje  osobie  samotnej,  która  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a 
także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi  opiekuńcze  obejmują  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 
otoczeniem.
W 2012r. w Ośrodku zatrudnione były 4 opiekunki,  które świadczyły usługi opiekuńcze dla 15 
osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z  rodzaju  schorzenia  lub  niepełnosprawności,  świadczone  przez  osoby  ze  specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. 
Obecnie  w  ramach  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  4  dzieci  korzysta  z  usług 
rehabilitacyjnych  świadczonych  przez  Centrum  Pomocy  Dziecku  Niepełnosprawnemu  w 
Częstochowie. 
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3.6 Domy Pomocy Społecznej

      Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie 
mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych,  przysługuje  prawo  do  umieszczenia  w  domu  pomocy 
społecznej. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu 
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za mieszkańca gminy w tym domu. 
Pobyt  w  domu pomocy społecznej  jest  odpłatny  do  wysokości  średniego  miesięcznego  kosztu 
utrzymania,  jedynie  osoby skierowane  do  31  grudnia  2004r.  są  finansowane  dotacją  celową  z 
budżetu państwa. 
         Obecnie odpłatność w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej ustala się 
następująco:
- mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu netto, następnie małżonek lub 
zstępni  przed  wstępnymi  –  kwotę  uzupełniającą  do  średniego  kosztu  pobytu  w domu pomocy 
społecznej,  przy  założeniu,  że  ich  dochód  na  osobę  w  rodzinie  jest  wyższy od  kwoty  300  % 
kryterium dochodowego, tj. obecnie kwota 1.053,00 zł.
          Jeżeli rodzina posiada niski dochód całą kwotę uzupełniającą ponosi gmina właściwa dla 
miejsca stałego zameldowania przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. 
W 2012r. do GOPS wpłynęły 2 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej., w tym, że 1 
wniosek dotyczył umieszczenia w domu pomocy społecznej a 1 wniosek dotyczył zmiany domu 
pomocy społecznej. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i osoby oczekują na przyjęcie do 
dps.
         W 2012r. GOPS ponosił opłaty  za pobyt 10  osób w domu pomocy społecznej na kwotę: 
192.896,43 zł  tj. o 3,83% więcej w porównaniu do roku 2011.

 Przyczynami wzrostu wydatków są głównie rosnące koszty utrzymania w domach pomocy 
społecznej.

3.7 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

             Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminie należy wydawanie decyzji, o 
których  mowa  w  art.  54  (potwierdzających  prawo  świadczeń  opieki  zdrowotnej),  w  sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 
Decyzję  wydaje  się  na  wniosek  świadczeniobiorcy,  w  przypadku  stanu  nagłego  -  na  wniosek 
świadczeniodawcy  udzielającego  świadczenia  opieki  zdrowotnej,  złożony  niezwłocznie  po 
udzieleniu  świadczenia  lub  na  wniosek  właściwego  oddziału  wojewódzkiego  NFZ.  Prawo  do 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia 
wniosku lub dnia udzielenia świadczenia. 
        Potwierdzenie (lub nie potwierdzenie) prawa do wymienionego świadczenia wiąże się z 
podobnym  trybem  postępowania  jak  w  przypadku  świadczeń  z  pomocy  społecznej  tj. 
przeprowadzenie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego,  ustalenie  wysokości  dochodu  i 
stwierdzenie  spełniania  kryterium  dochodowego  określonego  zgodnie  z  ustawą  o  pomocy 
społecznej, ustalenie czy nie zachodzą dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu 
a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. 
       W 2012r.   wydano  9 decyzji  dla 7 osób, potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej,  
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3.8 Dodatki mieszkaniowe

        Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również weryfikację złożonych w gminie wniosków na 
dodatek mieszkaniowy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 
W 2012r. przeprowadzono 20  wywiadów środowiskowych dla potrzeb Urzędu Gminy.

3.9 Wypoczynek zimowy i letni dzieci.

             W  2012r. w ramach wypoczynku letniego: 

− 4 dzieci uczestniczyło w koloniach zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
− 2 dzieci uczestniczyło w koloniach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Częstochowie.

3.10 Pomoc osobom niepełnosprawnym i długotrwale chorym.

      Osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą 
otrzymać pomoc w postaci finansowej, rzeczowej i pracy socjalnej zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej. 
    Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 
niezdolne do pracy z powodu wieku, które są bez dochodu lub posiadają dochód poniżej kryterium 
określonym w ustawie o pomocy społecznej otrzymują pomoc w formie zasiłku stałego. 
Istotnym wsparciem dla  osób długotrwale  lub  ciężko  chorych  jest  pomoc  finansowa na  zakup 
leków. 
Osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne lub ciężko chore otrzymują pomoc w formie usług 
opiekuńczych  świadczonych  w  miejscu  zamieszkania.  Osoby,  którym  należy  zabezpieczyć 
całodobową pomoc kierowane są do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych lub domów pomocy 
społecznej. 

     W  2012r.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  był  współorganizatorem  2  imprez 
integracyjnych  dla  dzieci  niepełnosprawnych,  które  odbyły  się  w  Przedszkolu  z  Oddziałem 
Integracyjnym  we  Wręczycy  Wielkiej,  tj.  „Zajączka”  w  którym  uczestniczyło  24  dzieci 
niepełnosprawnych i „Mikołaja” w którym uczestniczyło 26 dzieci wraz  z opiekunami.
       
     W  czerwcu 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w 
Kulejach  zorganizował  imprezę  integracyjną  w  ramach  Ogólnopolskiej  Kampanii  „Postaw  na 
Rodzinę” w której  uczestniczyło około 150 osób, w tym również dzieci  niepełnosprawne i  ich 
opiekunowie.

3.11 Pomoc osobom bezdomnym.

        Pomoc osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 
Pomocy osobom bezdomnym udziela ta gmina, na terenie której osoba ubiegająca się o pomoc na 
stałe przebywa lub gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały. 
Pracownicy socjalni są  w stałym kontakcie z osobami bezdomnymi jak również  służbą  zdrowia i 
policją. Pracownicy socjalni udzielają specjalistycznego poradnictwa, informują o przysługujących 
formach pomocy, motywują do podejmowania działań w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji 
życiowej  poprzez mobilizowanie do aktywności  zawodowej,  odbudowywania więzi  rodzinnych, 
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dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz zachęcają do leczenia odwykowego.
        W 2012r. udzielono pomocy 7 osobom bezdomnym, pochodzącym z terenu naszej gminy.
 Pomoc dla osób bezdomnych obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 6.  Pomoc dla osób bezdomnych.

L.p. Forma pomocy Ilość  osób  objętych 
pomocą

Koszt udzielonej pomocy

2010 2011 2012 2010 2011 2012
1. Opłacenie  pobytu  w 

przytulisku  w  Mariance 
Rędzińskiej 

1 1 3 11.080,00 10.538,00 17.165,00

3. Opłacenie pobytu w Domu dla 
Bezdomnych  „Arka”  w 
Dąbrowie Górniczej

1 1 0 3.719,00 930 0

5. Zasiłki stałe 2 2 3 11.468,00 4.489,52 8.427,34
6. Zasiłki okresowe 0 2 2       0 477,00 715,50
7. Zasiłki celowe 1 2 5      70,00 750,00 2.464,96
8. Pomoc  w  naturze,  w  tym 

pomoc  żywnościowa  w 
ramach programu PEAD

2 2 6 x x x

9. Świadczenia zdrowotne 2 0 2 x x x
                                                                                                                      Razem 28.772,80

3.12 Pomoc opuszczającym zakłady karne

W 2012r. udzielono pomocy dla 9 osób, które opuściły zakłady karne oraz dla 1 rodziny osoby 
przebywającej w zakładzie karnym.

Tabela Nr 7.  Pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne

Lp. Rodzaj udzielonej pomocy Ilość osób Kwota udzielonej pomocy
1. Zasiłki okresowe 6 3.379,00
2 Zasiłki  celowe  w  ramach  Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
6 1.780,00

3 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 6 2.625,00 
4 Motywowanie do aktywności zawodowej 8 -------------
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3.13 Pomoc rodzinom, w których występuje przemoc domowa.

      Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej obejmuje swoim zakresem pomocy 
również osoby doznające przemocy w rodzinie. Na podstawie art.7 ust. 7 ustawy przemoc domowa 
jest jedną z przyczyn przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby, w których rodzinach 
występuje przemoc mogą otrzymać w zależności od potrzeby pomoc wieloaspektową obejmującą 
m.in.: pomoc finansową, rzeczową, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa, zapewnienie 
schronienia w ośrodku wsparcia.

        W dniu 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie oraz niektórych innych ustaw i wprowadziła w życie szereg zmian istotnych dla poprawy 
sytuacji osób doświadczających przemocy w rodzinie. W związku z powyższą nowelizacją nowe 
uprawnienia uzyskali   pracownicy socjalni, którzy w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia  dziecka  w  związku  z  przemocą  w  rodzinie  mają  prawo  odebrać  dziecko  z  rodziny  i 
umieścić  je  u  innej  niezamieszkującej  wspólnie  osoby najbliższej,  w rodzinie  zastępczej  lub w 
całodobowej  placówce  opiekuńczo-wychowawczej.  Decyzję  tą  pracownik  socjalny  podejmuje 
wspólnie  z  funkcjonariuszem  Policji,  a  także  z  lekarzem  lub  ratownikiem  medycznym  lub 
pielęgniarką. 

W 2012r.  pracownicy  socjalni  nie  podejmowali  działań  związanych  z  odebraniem  dziecka  w 
związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie.

Ustawa  wprowadziła  również  obowiązek  tworzenia  zespołów  interdyscyplinarnych.  Zespół 
Interdyscyplinarny  został  powołany  w dniu  22  sierpnia  2011r.  Zarządzeniem  Wójta  Gminy 
Wręczyca  Wielka,  a  Ośrodek  ustawowo  jest  zobligowany  do  jego  obsługi. W skład  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  weszło  11osób  w   tym:   przedstawiciele  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,  oświaty,  ochrony zdrowia, 
organizacji  pozarządowych,  kuratorów  sądowych.  Zarządzeniem  Nr  121/2012  Wójta  Gminy 
Wręczyca  Wielka   z  dnia  01  października  2012r.  wprowadzono  aneks  nr  1  do  powyższego 
Zarządzenia  dopisując  do  składu  Zespołu  Interdyscyplinarnego  2  członków.  Obecnie  w  skład 
Zespołu wchodzi 13 osób.

W  dniu  18  października  2011r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie 
procedury „Niebieskie Karty”  oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W ramach procedury „Niebieska Karta”pracownik socjalny:
1)diagnozuje  sytuację  i  potrzeby,  co  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w 
rodzinie;
2)udziela kompleksowych informacji o:
a)  możliwościach  uzyskania  pomocy,  w  szczególności  psychologicznej,  prawnej,  socjalnej  i 
pedagogicznej,  oraz wsparcia,  w tym o instytucjach i  podmiotach świadczących specjalistyczną 
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach 
świadczących tę pomoc,
c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
3)organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
4)zapewnia osobie,  co do której  istnieje  podejrzenie,  że jest  dotknięta  przemocą w rodzinie,  w 
zależności  od  potrzeb,  schronienie  w  całodobowej  placówce  świadczącej  pomoc,  w  tym  w 
szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
5)może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 
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rodzinie,  na  temat  konsekwencji  stosowania  przemocy  w  rodzinie  oraz  informuje  te  osoby  o 
możliwościach  podjęcia  leczenia  lub  terapii  i  udziale  w  programach  oddziaływań  korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

      W 2012r.  odbyło  się  129 spotkań grup roboczych na których rozpatrywane były sprawy 
dotyczące 70 rodzin.  W rodzinach ze zdiagnozowanym problemem przemocy,  członkowie grup 
roboczych,  w  tym pracownicy  socjalni,   prowadzili  intensywną  pracę  z  osobami  doznającymi 
przemocy oraz ze sprawcami przemocy.

3.14 Praca socjalna

        Praca  socjalna  to  działalność  zawodowa  mająca  na  celu  pomoc  osobom  i  rodzinom  we 
wzmacnianiu  lub  odzyskiwaniu  zdolności  do  funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez  pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Prowadzona jest z 
osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze  
społecznością  lokalną  w celu  zapewnienia  współpracy i  koordynacji  działań  instytucji  i  organizacji 
istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 
Udzielanie  pomocy  w  formie  pracy  socjalnej  nie  poprzedza  przeprowadzenie  wywiadu 
środowiskowego, nie wymaga również prowadzenia postępowania administracyjnego,  a tym samym 
wydania decyzji administracyjnej. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody 
i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Świadczona 
jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
    W praktyce  działania  pracowników socjalnych sprowadzają  się  m.in.  do  utrzymywania  stałego 
kontaktu z klientami, prowadzenia rozmów motywujących i wspierających, wskazywaniu możliwości 
rozwiązywania  własnych  problemów,  ale  także  kierowania  do  zespołu  ds.  orzekania  o 
niepełnosprawności, pomoc w pisaniu pozwów lub występowanie do sądu o ustalenie alimentów czy 
skierowanie klienta do dps-u bez jego zgody,  pomoc w załatwianiu innych świadczeń,  należnych z 
tytułu zabezpieczenia społecznego (świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, alimenty itp.), pomoc w 
załatwieniu  różnych  spraw  urzędowych,  kierowanie  do  domów  pomocy  społecznej,  poszukiwanie 
pomocy w ofercie organizacji pozarządowych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
        Ponadto corocznie w okresie jesienno – zimowym pracownicy socjalni często przy współpracy 
z dzielnicowymi monitorują środowiska zagrożone skutkami zimy  (osoby samotne, schorowane, 
uzależnione od alkoholu, bezdomne). W ramach tych działań rozpoznawane są potrzeby osób bądź 
rodzin w zakresie zabezpieczenia przed zimą i udzielana pomoc w formie zakupu opału, żywności, 
ciepłej odzieży.
Praca socjalna to także współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat  
utrzymujemy  stały  kontakt  z  Policją,  zwłaszcza  z  dzielnicowymi.  Otrzymujemy  informacje  dot. 
interwencji domowych, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, nadużywania alkoholu, zwłaszcza 
przez  rodziców  mających  pod  opieką  nieletnie  dzieci.  Policja  informuje  nas  także  o  wszczętych 
procedurach „Niebieska Karta”. Jest to postępowanie prowadzone w rodzinach, w których dochodzi do 
aktów  przemocy  czy  to  fizycznej,  czy  psychicznej.  Osobom,  którym  założono  ”Kartę”  udzielamy 
pomocy przewidzianej przepisami prawa oraz zgodnie z naszymi możliwościami (pomoc finansowa,  
rzeczowa, poradnictwo). 
Od wielu lat  bardzo dobrze układa się  współpraca  ze  szkołami,  a  przede wszystkim z pedagogami  
szkolnymi. Współpraca dotyczy szczególnie dożywiania w szkołach, niepokojących zachowań dzieci, 
absencji szkolnych, kłopotów wychowawczych czy z nauką, prowadzenia działań profilaktycznych. 
Pracownicy  socjalni  pozostają  w  stałym  kontakcie  z  Sądem,  zwłaszcza  kuratorami  zawodowymi  i 
społecznymi.  Zgłaszamy  niepokojące  nas  przypadki  nieprawidłowego  wykonywania  obowiązków 
rodzicielskich,  przyjmujemy  zgłoszenia  dotyczące  udzielenia  pomocy  socjalnej,  wymieniamy  się 
informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszych podopiecznych w środowisku lokalnym. 
Utrzymujemy wieloletnią już współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 
zakresie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych. Od 2012 r. współpracujemy również w zakresie 
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realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.      
Współpracujemy także ze służbą zdrowia: pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami rodzinnymi w 
zakresie prowadzonych spraw, Poradnią Leczenia Uzależnień. Ośrodek występuje do Gminnej Komisji  
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  z  wnioskami  o  podjęcie  działań  wobec  osób 
nadużywających  alkoholu.  Na bieżąco  współpracujemy także  z  Powiatowym Urzędem Pracy w 
Kłobucku co skutkuje  lepszym dostępem do informacji dotyczących organizowanych programów 
aktywizacji i szkoleń osób bezrobotnych oraz oferowanych miejsc pracy. 
     
Kontrakt socjalny – narzędzie pracy socjalnej

       Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o zawarty z rodziną/osobą kontrakt socjalny, 
czyli  pisemną  umowę  zawartą  z  osobą  ubiegającą  się  o  pomoc,  określającą  uprawnienia  i 
zobowiązania stron umowy. W 2012 r. realizowanych było 21 kontraktów.
     Kontrakt socjalny wyznacza kierunki pracy z osobą/rodziną  poprzez wyznaczenie celów oraz 
działań, które mają służyć ich realizacji. Kontrakt socjalny jest narzędziem aktywizacji, wzbudzania 
motywacji  klientów w kierunku zmiany swojej trudnej sytuacji  życiowej. W ramach zawierania 
kontraktów pracownik socjalny wspólnie z osobą/rodziną nie tylko określa występujące trudności, 
ale  przede  wszystkim  skupia  się  na  wydobyciu  mocnych  stron  osoby,  jej  umiejętności, 
dotychczasowych osiągnięć. Dodatkowo, w przypadku rodzin, kontrakt pełni funkcję integracyjną.

3.15  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

W 2012 roku GOPS na podstawie art.  16a ustawy o pomocy społecznej został zobligowany do 
opracowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 
demograficznej. W roku 2012 GOPS dokonał  opracowania tego dokumentu po raz pierwszy za rok 
2011. Zadanie to będzie kontynuowane w latach następnych.

4. Realizacja Programów

4.1 Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym w 2012 r. był, z 
uwagi na skalę jego realizacji, rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

          Program realizowany jest w oparciu o ustawę  z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłków oraz zasiłków 
celowych na zakup żywności lub posiłku. Pomoc w ramach programu może być przyznana, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekraczał kwoty 715, 50 zł do 30 września 2012r. i 
kwoty 789,00 zł od 1 października 2012r.   a w przypadku rodzin, dochód na osobę w rodzinie nie 
przekraczał kwoty 526,50 zł do 30 września 2012r. i kwoty 684,00 zł od 1 października 2012r. (tj.  
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
Gmina  Wręczyca  Wielka   zwiększyła  dostępność  do  świadczeń  w  ramach  programu  poprzez 
podniesienie górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia do 
180% kryterium.
           Ośrodek  Pomocy Społecznej  wykonywał  zadania  wynikające  z  Programu  poprzez 
zapewnienie  gorącego  posiłku  dla  dzieci  w  przedszkolach  i  szkołach  oraz  w  formie  zasiłków 
celowych dla osób i rodzin na zakup żywności. 
         Od 1 stycznia  2010r.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko 
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korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu 
wyrażało chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w 
formie posiłku, informując o tym Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc,  o  której  mowa,  nie  wymaga ustalania  sytuacji  rodziny w drodze  rodzinnego  wywiadu 
środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Środki 
na  zakup  takich  posiłków były  przekazywane  przez  ośrodek  pomocy społecznej  na  podstawie 
sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz 
liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym (informacje miesięczne). 
 Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy na przedstawionych wyżej zasadach, nie 
mogła  przekroczyć  20% liczby uczniów i  dzieci  dożywianych  w poszczególnych  szkołach  lub 
przedszkolach  na  podstawie  wydanych  decyzji  administracyjnych  przez   Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w danym miesiącu. 

W 2012r.  pomocą w formie  posiłku  bez  przeprowadzanie  wywiadu środowiskowego objęto  35 
dzieci. Koszt udzielonej pomocy to kwota 9.564,10 zł.

          Program dożywiania jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy.
Na  realizację  programu wieloletniego  Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania  można  otrzymać 
dotację,  jeżeli  udział  środków własnych gminy wynosi nie mniej  niż 40 proc.  przewidywanych 
kosztów realizacji programu. 
Wysokość dotacji  jest  ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem gminy, 
mając  na  uwadze  w  szczególności  liczbę  dzieci  i  młodzieży  oraz  innych  osób  wymagających 
pomocy w zakresie dożywiania, konieczność rozwoju bazy żywieniowej i dowozu posiłków, a także 
sytuację finansową gminy. 

    W 2012r. pomocą w formie posiłku objęto 271 osób na kwotę 114.647,20zł, natomiast pomocą w 
formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  żywności  lub  posiłku  objęto  228  osób  na  kwotę 
155.722,80zł.

Tabela Nr 8.     Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Posiłki
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Wyszczególnienie Ogółem Dzieci  do  7 
roku życia

Uczniowie  do 
czasu  ukończenia 
szkoły 
ponadgimnazjalnej

Pozostałe  osoby 
otrzymujące  pomoc  na 
podstawie art.7 ustawy o 
pomocy społecznej

Liczba  osób  korzystających  z 
posiłku

1 271 88 194 1

W tym: posiłku w formie:
- całodziennego wyżywienia

2 75 71 5 1

- jednego dania gorącego 3 224 31 5 0
Liczba rodzin 4 152 x x x
Liczba osób w rodzinach 5 664 x x x
Liczba posiłków 6 34.199 9.761 24.407 31
Koszt świadczeń 7 105.083,10 39.662,70 65.110.40 310,00
z tego: 
- środki własne gminy

8 38.072,00 x x x

- dotacja 9 67.011,10 x x x
Koszt jednego posiłku 10 3,07 4.06 2,67 10,00

Tabela nr 9.      Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Pomoc w 
formie zasiłku celowego

Wyszczególnienie Zasiłek celowy
Liczba  osób,  którym  przyznano  decyzją 
świadczenia

228

Liczba rodzin 220
Liczba osób w rodzinach 675
Liczba świadczeń 741
Koszt świadczeń 155,722,80
Z tego:
- środki własne gminy

62.733,90

- dotacja 92.988,90
Koszt jednego świadczenia 210,56

Tabela Nr 10.   Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych

L.
p

Szkoły Liczba dzieci Przedszkola Liczba dzieci
2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. Wręczyca Wielka 39 41 47 Wręczyca Wielka 19 24 26
2. Węglowice 66 69 55 Węglowice 7 12 16
3. Truskolasy 66 59 50 Truskolasy 8 7 7

4. Kalej 19 17 17 Kalej 8 9 10
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5. Kuleje 14 5 7 Kuleje 2 3 1
6. Libidza 8 9 7 Piła 3 5 4
7. Lgota 4 4 5 Konieczki - 2 0
8. Bieżeń - 1 6 Bieżeń - 8 10
9. Częstochowa 7 6 5 Libidza 0 0 2
10. Kłobuck 1 2 1 Lgota 0 0 1

           Ogółem: 224 213 200 47 70 77

4.2  Program PEAD 2011 i PEAD 2012.
          
 W 2012r.  kontynuowano  realizację unijnego programu PEAD, którego celem jest  nieodpłatne 
przekazywanie pomocy żywnościowej dla najuboższych rodzin i osób.
Dystrybucją  żywności zajmują się akredytowane organizacje charytatywne, a w naszym regionie 
jest to Częstochowski Bank Żywności.
          Na terenie naszej gminy zadanie realizowane jest poprzez Ochotniczą Straż Pożarną we 
Wręczycy Wielkiej a głównym wykonawcą zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
         W 2012r.  Program PEAD realizowano w okresie od stycznia do września – w ramach  
Programu PEAD 2011 i od miesiąca maja do grudnia w ramach Programu PEAD 2012.
      Z pomocy żywnościowej korzystały osoby i rodziny, które znajdują się w ewidencji GOPS, oraz 
inne  osoby,  na  podstawie  złożonego  wniosku,  w  którym  udokumentowały  trudną  sytuację 
materialno – bytową.  
Pracownicy  odpowiedzialni  za  wydawania  artykułów  żywnościowych   prowadzą  ewidencję 
wydawanych  kart,  indywidualne  karty  asortymentowe  oraz   pokwitowania  odbioru  wydanej 
żywności. Co miesiąc sporządzają sprawozdanie z wydanych produktów żywnościowych.
Po  zakończeniu  realizacji  programu  sporządzane  jest  rozliczenie  z  realizacji  Programu,  które 
przekazywane jest do Częstochowskiego Banku Żywności. 

Tabela Nr 11.   Wykaz produktów żywnościowych przekazanych gminie przez Częstochowski Bank 
Żywności w okresie od stycznia do września 2012r. w ramach PEAD 2011

Lp. Produkty spożywcze Ilość Wartość produktów 
w zł

1. Mąka pszenna    700 kg    546,00
2. Makaron świderki 600 kg 864,00
3. Makaron muszelki 1.160 kg 1.635,60
4. Kasza manna 200 kg            210,00
5. Kasza jęczmienna z warzywami 1.104 kg 1.644,96
6. Płatki kukurydziane 1.020 kg 1.999,20
7. Musli 200 kg 448,00
8. Makaron z gulaszem 1.660,80 kg 2.707.10
9. Kawa zbożowa 138 kg 1.178,52
10. Herbatniki 113,40 kg 413,91
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11. Mleko     408 litrów 652,80
12. Ryż 400 kg 596,00
13. Kasza jęczmienna z gulaszem 518,40 948,67
14. Zupa pomidorowa 969,60 1.444,71

Razem: 9.792,20 kg 16.249,47zł

W okresie od stycznia do września 2012r.  wydano ogółem 16.325,25 kg żywości ( w tym: 6.533,05 
kg żywności, która została w magazynie z dostaw w 2011r. i 9.792,20kg dowiezionych w 2012r.) 
dla 391 rodzin (1086 osoby w tych rodzinach).
Średnio na 1 osobę w rodzinie wydano 15 kg żywności. 

Tabela Nr 12.   Wykaz produktów żywnościowych przekazanych gminie przez Częstochowski Bank 
Żywności w okresie od maja do grudnia 2012r. w ramach PEAD 2012

Lp. Produkty spożywcze Ilość Wartość produktów 
w zł

1. Mąka pszenna 1.100 kg 1.320,00
2. Makaron świderki 1.950 kg 4.758,00
3. Kasza gryczana 1.950 kg 6.357,00
4. Płatki kukurydziane 530 kg 1.855,00
5. Herbatniki 302,40 kg 1.481,76
6. Mleko 4.992 litrów 8.686,08
7. Masło 110 kg 1.127,50
8. Ryż biały 2.500 kg 5.950,00
9. Ser podpuszczkowy 620 kg 7.892,60
10. Ser topiony 350 kg 2.901,50
11. Marchewka z groszkiem 1.300 kg 3.185,00
12. Koncentrat pomidorowy 672 kg 3.393,60
13. Dżem 1.638 kg 6.895,98
14. Cukier biały 1.050 kg 3.874,50
15. Mielonka wieprzowa 1.262,40 kg 6.930,58
16. Klopsy 1.496 kg 4.772,24
17. Olej 1.050 litrów 5.145,00

Razem 22.872,80 76.526,34 zł

W okresie  od  maja  do  grudnia  2012r.  przyjęto  do  magazynu  22.872,80  kg produktów,  z  tego 
wydano   18.166,40 kg żywności  dla 345 rodzin (953 osoby w tych rodzinach). 

Średnio na 1 osobę w rodzinie wydano 19.06 kg żywności. 

Na dzień 31 grudnia 2012r. w magazynie pozostało 4.706,40 kg żywności, która została wydana 
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rodzinom w miesiącach styczniu i lutym 2013r.

     W dniach od  16 do 19 do listopada 2012r. kontrolerzy z Agencji Rynku Rolnego przeprowadzili 
kontrolę w OSP Wręczyca Wielka w zakresie dystrybucji żywności za okres od 01 marca do 15 
listopada 2012r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

4.3 Program „Asystent rodziny 2012”

      W  2012  roku  miały  miejsce  istotne  zmiany  w  zakresie  działania  Ośrodka  dotyczące 
funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.  Do 31 grudnia 2011r. funkcjonowanie 
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną regulowane było przepisami ustawy o pomocy społecznej. 
           Od dnia 1  stycznia 2012 roku zadania mające na celu wspieranie rodziny przeżywającej 
trudności   w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej określa, przyjęta w dniu 9 czerwca 
2011r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Zadania z tego zakresu zostały 
przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
      Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej  w  trosce  o  los  rodzin 
znajdujących  się  w  najtrudniejszej  sytuacji  życiowej  w  roku  2012  realizował  w  ramach 
Resortowego  Programu  Wspierania  Rodziny  i  Systemu  Pieczy  Zastępczej  program  „Asystent 
Rodziny 2012”. Łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania wyniosła 23.701,77 zł w 
tym: pochodzących ze środków gminy – 14.825,77 zł i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 
8.876,00 zł. Program realizował 1 asystent rodziny, który został zatrudniony z dniem 1 czerwca 
2012r. i pracował z 11 rodzinami.
         Asystent rodziny pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym 
przez rodzinę. Taka praca daje możliwość dogłębnego zdiagnozowania przyczyn trudnych sytuacji 
będących  źródłem  problemów  występujących  w  danej  rodzinie.  Praca  asystenta   rodziny  daje 
możliwość ciągłego wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczej.
       Podstawowym narzędziem pracy asystenta, a zarazem dokumentacją pracy jest plan pomocy 
rodzinie, który  obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, a także terminy ich realizacji i przewidywane efekty. 
     Ustawa zakłada  ścisłą  współpracę  między pracownikiem socjalnym a  asystentem rodziny. 
Różnica pomiędzy pracą pracownika socjalnego a asystenta rodziny polega przede wszystkim na 
sposobie   wykonywania  wsparcia  rodziny.  Sposób  współpracy  w  fazie  diagnozy  problemów 
rodziny, określa art.11 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku gdy ośrodek poweźmie informację o 
rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik 
socjalny  przeprowadza  w  tej  rodzinie  rodzinny  wywiad  środowiskowy.  Po  dokonaniu  analizy 
sytuacji  rodziny,  pracownik  socjalny  przeprowadzający  wywiad  środowiskowy  wnioskuje  do 
kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  o  przydzielenie  rodzinie  asystenta  rodziny.  Pracownik 
socjalny i asystent rodziny ściśle ze sobą współpracują. Pracownik socjalny zabezpiecza rodzinę 
przede  wszystkim  od  strony  świadczeń  określonych  m.in.  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  a 
asystent  rodziny  przejmuje  zadania  dotyczące  bezpośredniego  wsparcia  w  codziennym 
funkcjonowaniu oraz działań mających na celu wyjście z kryzysu.  
   Wsparcie  rodziny  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  – 
wychowawczej polega w szczególności na:

– analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
– wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
– rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
– podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
– pomocy w integracji rodziny;
– przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
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– dążeniu do reintegracji rodziny.

Wsparcie rodziny prowadzone jest w formie:
– pracy z rodziną;
– pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
– konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
– terapii i mediacji;
– usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
– pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
– organizowania  dla  rodzin  spotkań,  mających  na  celu  wymianę  ich  doświadczeń  oraz 

zapobieganie izolacji (grupy wsparcia lub grupy samopomocowe).
 Do zadań asystenta rodziny  należy między innymi:

– opracowanie i  realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i  w 
konsultacji z pracownikiem socjalnym;

– opracowanie,  we  współpracy  z  członkami  rodziny  i  koordynatorem  rodzinnej  pieczy 
zastępczej,  planu pracy z  rodziną,  który jest  skoordynowany z  planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej;

– udzielanie  pomocy  rodzinom w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w  tym w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych z dziećmi;

– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci i rodzin;

– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowej;
– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
– udzielanie  wsparcia  dzieciom,  w  szczególności  poprzez  udział  w  zajęciach 

psychoedukacyjnych;
– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

Program „Asystent  rodziny”  realizowany  był  od  01  czerwca  2012  r.  do  31  grudnia  2012  r.  i  będzie  
kontynuowany w 2013r.

4.3.1 Rodzina wspierająca

Zgodnie  z  nową  ustawą  obok  funkcji  asystenta  rodziny,  kolejną  innowacyjną  formą  wsparcia 
rodziny  jest  rodzina  wspierająca.  Jest  to  rodzina  posiadająca  odpowiednie  predyspozycje 
osobowościowe,  znajdująca  się  w  bezpośrednim  otoczeniu  dziecka,  gotowa  objąć  pomocą  w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą trudności w opiece 
i  wychowaniu  dziecka,  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego,  kształtowaniu  i  wypełnianiu 
podstawowych  ról  społecznych.  Po  przejściu  szkolenia,  pod  opieką  asystenta  rodzinnego, 
współpracuje ona z rodziną potrzebującą pomocy i jej dziećmi. Współpraca ta odbywa się za zgodą 
rodziny. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego 
otoczenia dziecka. W zależności od zakresu udzielanej pomocy rodzina ta może otrzymywać zwrot 
poniesionych kosztów. Określanie form współpracy gminy z rodziną wspierającą,  dobór rodzin, 
szkolenie, zakres pełnionych przez nie obowiązków należy do kompetencji samorządu gminy. W 
roku  2012  tego  rodzaju  wsparcie  nie  funkcjonowało.  Zabezpieczenie  środków  finansowych  w 
budżecie gminy pozwoli wprowadzić je w kolejnych latach.
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5.   Realizacja  zadań  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych  i  pomocy  osobom 
uprawnionym do alimentów.

5.1 Świadczenia rodzinne

        W dniu 1 listopada 2012r. weszło  w życie rozporządzenie Rady Ministrów podnoszące 
kryteria  dochodowe uprawniające  do  ubiegania  się  o  świadczenia  rodzinne  oraz  kwoty zasiłku 
rodzinnego.
Kryteria te wynoszą od 1 listopada 2012r. miesięcznie 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł,  
gdy w rodzinie  jest  dziecko  niepełnosprawne,  a  od  1  listopada 2014r.  odpowiednio  574,00zł  i 
664,00 zł. Wszystkie kwoty są kwotami netto. 
Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą od 1listopada 2012r:

– na dziecko do lat pięciu - 77,00 zł;
– na dziecko w wieku 6-18 lat – 106,00 zł;
– na dziecko 19-24 lata - 115,00 zł.

Kwoty  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  wysokość  świadczeń  opiekuńczych  (zasiłki  i 
świadczenia pielęgnacyjne) pozostały bez zmian. Jednak na mocy kolejnych rozporządzeń Rady 
Ministrów  do  świadczeń  pielęgnacyjnych  w  roku  2012  były  wypłacane  co  miesiąc  dodatki  w 
kwocie 100,00 zł. Dodatki te będą jeszcze wypłacane przez pierwsze półrocze 2013r. a od 1 lipca 
2013r. zostanie podwyższona kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które będzie wynosiło 620,00 zł 
miesięcznie.  Zasiłek  pielęgnacyjny  i  świadczenie  pielęgnacyjne  wypłacane  są  bez  względu  na 
dochody. Od 1 stycznia 2013r. zostało wprowadzone dodatkowe świadczenie – specjalny zasiłek 
opiekuńczy,  w  kwocie  520,00  zł  miesięcznie,  do  którego  otrzymywania,  oprócz  wielu  innych 
warunków, musi być spełnione kryterium dochodowe, które wynosi 623,00 zł na osobę w rodzinie. 
Podwyższenie kryteriów oraz kwot zasiłków będzie miało znaczący wpływ na  wydatki w roku 
2013r.  

Tabela  Nr 13. Realizacja świadczeń rodzinnych

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)
1. Zasiłki rodzinne 17.050 1.494.991,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 7873 965.104,50
2.1 Urodzenia dziecka 74 74.000,00
2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego
929 363.414,50

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 445 78.050,00
2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego
798 61.260,00

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 1043 104.300,00
2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania
2872 147.120,00

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

1712 136.960,00

3. Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 24.923 2.460.095,50
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4. Zasiłki pielęgnacyjne 3246 496.638,00
5. Świadczenia pielęgnacyjne 1122 577.304,90
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka
174 174.000,00

Razem wszystkie świadczenia 29.465 3.708.038,40

Tabela Nr 14.   Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki 
1. Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe
607 85.676,67 zł

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 235 10.998,00 zł
3. Razem 843 96.674,67 zł

Tabela Nr 15.    Liczba przyjętych wniosków na świadczenia rodzinne 

Lp. Wyszczególnienie Liczba wniosków
2011 2012

1. Wnioski przyjęte na zasiłki rodzinne wraz z 
dodatkami

859 975

2. Wnioski przyjęte na jednorazową zapomogę z 
tytułu urodzenia dziecka

145 175

3. Wnioski przyjęte na zasiłki pielęgnacyjne 75 95
4. Wnioski przyjęte na świadczenia pielęgnacyjne 27 46
5. Wnioski na pomoc finansową dla osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne 
72 144

                                                       Razem 
przyjęte wnioski

1.367 1.435

Ponadto  wydano  245 zaświadczeń  dotyczących  korzystania  bądź  nie  korzystania  ze  świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz przeprowadzono 22 wywiady na potrzeby przyznania 
świadczenia pielęgnacyjnego.

Tabela Nr 16.    Liczba wydanych decyzji i postanowień na świadczenia rodzinne 

Lp. Wyszczególnienie Liczba decyzji i postanowień

2010 2011 2012
1. Wydane decyzje  ogółem, 

w tym:
1680 1540 1630

1.1 Przyznające świadczenia 1616 1.486 1442
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rodzinne
1.2. Decyzje odmowne 64 54 63
1.3 Inne decyzje x x 125
2. Odwołania od decyzji 12 14 14
3. Postanowienia 13 19 8
4. Ogółem decyzje i 

postanowienia
1.756 1.559 1.638

5.2  Fundusz alimentacyjny
1. Ilość przyjętych wniosków:  84

2. Ilość wydanych decyzji: 185

w tym:

– dla  dłużnika – 72

– dla wierzyciela – 113

           w tym: - decyzje przyznające świadczenia – 80

                        - decyzje odmowne – 4

                        - decyzje zmieniające - 29

3. Wydatki  na  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  świadczenia  spłacone  przez 
dłużników alimentacyjnych:

Tabela Nr 17. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki
2011 2012 2011 2012

1. Wypłacone świadczenia 1.248 1278 344.147,32 394.157,40
2. Kwoty  zwrócone  przez  dłużników 

ogółem:
z tego przekazane:

x x 50.970,87 55.180,57

2.1 na dochody budżetu państwa x x 31.228,94 36.214,33
2.2 Na  dochody  własne  gminy 

wierzyciela
x x 6.043,72 11.036,17

2.3 na dochody własne  gminy dłużnika x x 13.698,21 7.930,07
3. Dochody  własne  gmin  z  tytułu 

świadczeń  z  funduszu 
alimentacyjnego zwróconych  przez 
dłużników alimentacyjnych

x x 4.427.03 20.499,85
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Tabela Nr 18.    Liczba przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji  i  postanowień w ramach 
funduszu alimentacyjnego

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012
1. Ilość  przyjętych  wniosków  o  przyznanie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego
76 76 84 88

2. Ilość wydanych decyzji dla wierzycieli
w tym: decyzje odmowne

98 101 114 113
4 2 2 4

3. Odwołania od decyzji 0 1 3 2
4. Ilość wydanych postanowień 0 9 7 3

5.3  Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
         Komornik  sądowy prowadzący postępowanie  w przypadku bezskuteczności  egzekucji 
świadczenia alimentacyjnego ma obowiązek poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie 
egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. 
Jeżeli  taka  informacja  wpłynie,  wówczas  upoważnieni  pracownicy  przeprowadzają  wywiad 
alimentacyjny  z  dłużnikiem  alimentacyjnym,  odbierają  oświadczenie  majątkowe  i  przekazują 
komornikowi wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. 
        W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego,  odmowy  podjęcia  aktywizacji  zawodowej,  organ  właściwy  dłużnika  składa 
wniosek w Prokuraturze Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu 
Karnego. 
       Ponadto organ właściwy dłużnika w przypadku złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo 
kieruje  do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /o ile dłużnik je 
posiada/. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika po 
stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania. 
      W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, 
organ właściwy wierzyciela kieruje sprawę do właściwego Sądu Rejonowego w celu ustanowienia 
kuratora  dla  osoby  nieznanej  z  miejsca  pobytu.  Zadaniem  kuratora  jest  m.in.  doręczenie 
korespondencji dłużnikowi alimentacyjnemu. 

 Tabela 19. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Lp. Wyszczególnienie  2009  2010 2011 2012
1. Ilość  dłużników 

alimentacyjnych: 
w  tym:  dłużnicy  wobec 
wierzycielek  zamieszkałych  na 
terenie innych gmin: 

101 105 109 114
35 39 43 37

2. Ilość  przeprowadzonych  wywiadów  z 
dłużnikami:

27 22 46 38

3. Ilość  spraw  skierowanych  do 
Prokuratury:

41 39 46 28

4. Ilość spraw skierowanych do Starosty o 43 26 27 28
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zatrzymanie prawa jazdy
5. Ilość  wydanych  decyzji  dla  dłużników 

alimentacyjnych
55 77 80 72

6. Ilość  wysłanych  informacji  dla 
dłużników  alimentacyjnych  o 
przyznanych  świadczeniach  osobom 
uprawnionym

66 66 66 86

7. Ilość  wniosków przesłanych do innych 
gmin  o  podjęcie  działań  wobec 
dłużników alimentacyjnych

35 39 43 30

8. Ilość  spraw  skierowanych  do  Sądu  o 
wyznaczenie  kuratora  dla  osoby 
nieznanej z miejsca pobytu

6 19 2 1

9. Ilość  wniosków  do  komornika  o 
ustalenie adresu zamieszkania dłużnika

6 19 6 38

10. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego 
do zarejestrowania w PUP

15 7 8 20

11. Aktywizacja  zawodowa  dłużnika 
alimentacyjnego

14 17 16 17

12. Przekazanie  informacji  komornikowi 
sądowemu  wynikających  z  ustawy  o 
pomocy  osobom  uprawnionym  do 
alimentów

27 22 71 38

13. Upomnienia  skierowane  do  dłużników 
alimentacyjnych  dot.  zwrotu 
wypłaconych  świadczeń 
alimentacyjnych dla osób uprawnionych

x 86 16 52

14. Tytuły wykonawcze x 57 36 55

6. Informacja finansowa z wykorzystania budżetu.

        Wykorzystanie  środków  finansowych  przez  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  we 
Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2012r. w   na realizację zadań z zakresu:
− pomocy społecznej,
− wspierania rodziny 
− świadczeń rodzinnych, 
− świadczeń alimentacyjnych.

6.1  Realizacja  zadań  zleconych  oraz  dofinansowanie  do  zadań  własnych  z 
budżetu państwa.

      W okresie  od  1  stycznia  do  31 grudnia  2012r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na 
realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w:
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Dziale 852 otrzymał dotację w łącznej wysokości  5.233.449,00 zł.  

Dotację wykorzystano  w wysokości  5.156.445,58  zł   plus kwota środków odzyskanych za 2012r.  
ze  świadczeń  rodzinnych oraz  z   funduszu alimentacyjnego w wysokości  6.568,75 zł/-  co daje  
łączną kwotę w wysokości: 5.163.014,33  - w rozdziałach:

         85212-   4.310.354,20 zł    / plus kwota środków odzyskanych za 2012r. ze świadczeń  
                                                     rodzinnych w wys. 4.768,75 zł oraz z  funduszu alimentacyjnego:  
                                                    1.800 zł /                    
                                                         
        85213 –           10.998,00 zł      /dot. § 2010 /
        85213 –          21.706,34 zł       /dot. § 2030 /
        85214–         102.931,16 zł      / dot. § 2030 – zasiłki okresowe
        85216 –        298.158,88 zł      / dot. § 2030 – zasiłki stałe
        85219 –       181.221,00  zł     
        85295 –          62.200,00 zł       /dot. § 2010 /
        85295 –       160.000,00 zł        /dot. § 2030 /
        85206 -            8.876,00 zł
Niewykorzystane środki w wysokości 77.003,42 zł zwrócono do budżetu państwa.

1. Rozdział 85212   - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego”   - 
4.310.354,20   zł  /+   6.568,75zł   –  jako  środki  odzyskane/   co  daje  łączną  kwotę  w 
wysokości: 4.316.922,95 zł

 W ramach powyższej kwoty  zrealizowano:

1) Świadczenia rodzinne

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)
1. Zasiłki rodzinne 17.050 1.494.991,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 7873 965.104,50
2.1 Urodzenia dziecka 74 74.000,00
2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego
929 363.414,50

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 445 78.050,00
2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego
798 61.260,00

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 1043 104.300,00
2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania
2872 147.120,00

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

1712 136.960,00

3. Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 24.923 2.460.095,50
4. Zasiłki pielęgnacyjne 3246 496.638,00
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5. Świadczenia pielęgnacyjne 1122 577.304,90
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka
174 174.000,00

Razem wszystkie świadczenia 29.465 3.708.038,40

Łącznie wypłacono kwotę: 3.708.038,40zł w tym: 3.703.269,65 zł z dotacji i 4.768,75 z środków 
odzyskanych.

 2)   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

wypłacono  1  278  – świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  na  kwotę  394.157,40  zł;  w  tym 
392.357,40 z dotacji budżetu państwa i 1.800,00 zł ze środków odzyskanych) zł.
                                                                                                                                                      
3)  Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych:

- opłacono 607 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla  osób  uprawnionych w 
ramach świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  85.676,67 zł

4)   Koszty  związane  z  obsługą  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego   wyniosły 
129.050,48 zł, w tym:
− świadczenia rodzinne – 116.916,48 zł
− fundusz alimentacyjny – 12.134,00 zł

2.    W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za  osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

W  ramach   środków  na  opłacenie  składek  zdrowotnych  w  łącznej  wysokości  32.704,34  zł 
zrealizowano:

- opłacono 582  składek na ubezpieczenie zdrowotne  za  58  osób uprawnionych z  pomocy 
społecznej  na kwotę 21.706,34 zł,

- opłacono 235  składek na ubezpieczenie zdrowotne dla   osób korzystających ze świadczeń 
rodzinnych na kwotę  10.998,00 zł.

3.        Rozdział 85214   - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe” w tym:

Zasiłki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości 102.931,16  zł, którą wydatkowano w całości.

W ramach powyższej kwoty  wypłacono 400 zasiłki okresowe dla 125 rodzin.

4.   W rozdziale 85216 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 

Zasiłki stałe

         W ramach  dotacji  z budżetu państwa w wysokości 298.158,88 zł na wypłatę zasiłków stałych 
zrealizowano:
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- wypłacono 782 świadczenia  dla 78 osób pobierających zasiłki stałe.

5.   W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – otrzymano dotację w wysokości     
       181.221,00 zł.

Powyższą dotację  przeznaczono na dofinansowanie do  wynagrodzeń  pracowników w ramach 
zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.
6.  Rozdział  85295 –  „Pozostała  działalność”  -  dot.  Programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania”

Otrzymano dotację w wysokości – 160.000,00 zł, którą wykorzystano w całości., w tym:
- dożywianie dzieci  – 67.011,10 zł.
- zasiłki  celowe  na  zakup  żywności  w  ramach  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie 

dożywiania” – na kwotę – 92.988,90 zł.
7. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dot. przyznanej pomocy finansowej realizowanej w 
ramach rządowego programu wspierania  osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Otrzymano dotację w wysokości 62.200,00 zł w ramach której wypłacono - 622 świadczenia dla 
niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

8. W ramach rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny”     zrealizowano:

- dofinansowano wydatki związane z zatrudnieniem od 01 czerwca 2012r. asystenta rodziny 
w wysokości: 8.876,00 zł 

6.2 Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

              W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z 
zakresu pomocy społecznej otrzymał dotację w  Dziale 852 –  „Opieka społeczna”:   w wysokości: 
1.645.566,00 zł, z tego na rozdziały:   
                 
                  85201-            4.800,00 zł       / wykorzystano: 3.685,24/
                  85202-       194.560,00 zł        /wykorzystano: 192.896,43 zł/
                  85205 -         10.200,00 zł       / wykorzystano: 10.199,98 zł/
                  85206            26.270,00 zł      / wykorzystano: 14.825,77 zł/
                  85212-         59.156,00 zł      / wykorzystano: 56.157,13 zł/
                  85214 –      150.128,00zł       / wykorzystano: 142.096,23 zł/                
                  85219 –     922.843,00 zł       / wykorzystano; 891.837,78 zł/
                  85228 –    151.619,00  zł       / wykorzystano: 146.917,39 zł/
 
                  85295 –   125.990,00 zł    /wykorzystano: 123.583,06 zł/
                                                         w tym: dożywianie –  110.370,00zł, 
                                                         prace społecznie – użyteczne – 13.213.06 zł/ 

Łącznie wykorzystano w 2012r. środki finansowe w wysokości  1.582.199,01 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 63.366,99 zł przekazano do budżetu gminy, w tym:
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Rozdział 85201 – kwota        1.114,76 zł
Rozdział  85202 – kwota      1.663,57 zł
Rozdział 85202 – kwota              0,02 zł
Rozdział 85206 – kwota       11.444,23 zł
Rozdział  85212 – kwota       2.998,87 zł
Rozdział 85214 – kwota      8.031,77 zł
Rozdział  85219 – kwota    31.005,22 zł
Rozdział  85228 – kwota     4.701.61 zł
Rozdział  85295 – kwota      2.406,94zł 

1. W ramach rozdziału 85201   – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zrealizowano:

Dofinansowano do pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwotę w 
wysokości: 3.685,24 zł

2.  W ramach rozdziału 85202 –  „Domy Pomocy Społecznej” zrealizowano:

           Opłacono za pobyt 12  osób w domu pomocy społecznej kwotę: 192.896,43 zł.

3.   W ramach  rozdziału  85205  –  Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie 
zrealizowano:

Kwotę 10.199,98 zł przeznaczono na: 
- realizację programu „Mediacje szkolne – nowy sposób przeciwdziałania agresji i  przemocy„ - 
kwota 5.700,00zł
− zakup materiałów, druków, opłaty pocztowe, delegacje:  – 3.451,98 zł;
− szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.048,00zł

4. W ramach rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny”     zrealizowano:

- Opłacono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości: 8.935,67zł;
- szkolenia z zakresu wspierania rodziny kwota 1.970,00 zł
- pozostałe koszty (opłaty pocztowe, ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS) – kwota 3.920,10 zł

Łączny koszt, to kwota 14.825,77 zł.

5. W ramach rozdziału 85212    -    „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”      zrealizowano:

− kwotę w wysokości 56.157,13 zł  przeznaczono na:  pokrycie kosztów podejmowania działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

6.  W ramach rozdziału  85214  –  „Zasiłki  i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
społeczne”:     zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze  na łączną kwotę  110.713,46 
zł w tym: przyznano i wypłacono 49 zasiłków celowych specjalnych dla  26 osób na kwotę 
13.894 zł,

- przyznano i wypłacono  zasiłki z tyt. zdarzenia losowego dla 8 rodzin na kwotę 14.217,77 zł
- opłacono schronisko dla 3 osób bezdomnych na kwotę 17.165,00 zł.

Łącznie wydano:  142.096,23 zł ze środków własnych gminy.
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7. W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwotę w wysokości 891.837,78 
zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym:

− wydatki rzeczowe: - 147.002,10 zł
− wydatki płacowe –   744.835,68 zł

8.  W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 19 osób. 
Koszt usług wyniósł 146.917,39 zł. 

9.  W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” – zrealizowano:

- dożywianie dzieci  – 47.636,10 zł.
- zasiłki  celowe  na  zakup  żywności  w  ramach  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie 

dożywiania” – na kwotę – 62.733,90 zł.
- prace społecznie – użyteczne –  13.213,06 zł

Łącznie wydano:   123.583,06 zł

6.3 Dochody

 Uzyskano w 2012r. GOPS uzyskał następujące dochody na rzecz budżetu gminy:

− z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej  w wysokości: 4.461,18zł;
− z tytułu zwrotu świadczeń przypisanych dłużnikom alimentacyjnym – 14.036,90zł;
− z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez obce gminy w wysokości; 

6.462,95 zł,
− dochody uzyskane z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości – 12.496,70 zł;
− z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od świadczeń rodzinnych - 70,40 zł;     
− odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych : 512,36 zł 
− odsetki od świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego – 375,13 zł;
− zwrot świadczenia rodzinnego  nienależnie pobranego – 3.731,49 zł;
− zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranego – 2,450,00 zł
− zwrot składki na ubezpieczenie społeczne nienależnie opłaconej – 2.029,08 zł;
− zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie opłaconej od zasiłkobiorców – 7,56 zł;
− zwrot kosztów upomnienia od zasiłku stałego – 8,80 zł;
− zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego – 888,00 zł;
− zwrot opłaty za zabezpieczenie należności – 20,00 zł;

Łącznie: 47.550,55 zł

Dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa: 

− z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej  w wysokości: 4.461,18zł;
− z tytułu zwrotu świadczeń przypisanych dłużnikom alimentacyjnym – 36.214,33zł;
− odsetki  przypisane  dłużnikom alimentacyjnym  z  tyt.  przypisanych  należności  do  zwrotu:  - 

7.009,98 zł;
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Łącznie: 47.685,49 zł

Dochody  przekazane  innym  gminom  z  tyt.  zwrotu  przypisanych  należności dłużnikom 
alimentacyjnym   - 4.929,34 zł.

7. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

Analiza  realizowanych  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej  zadań 
przedstawionych w sprawozdaniu za 2012 r  pozwala określić  najpilniejsze potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej. 
Należą do nich:

− zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w 
stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców. Powyższe wynika  z art. 110 ust. 11 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2009r. Nr 176, poz. 1362 z  
późn. zmianami/.

uzasadnienie:
Obecnie w GOPS we Wręczycy Wielkiej zatrudnionych jest 8 pracowników socjalnych, przy 
liczbie ludności gminy wynoszącej 17.581 osób. Aby spełnić wymogi ustawowe konieczne jest 
zatrudnienie jeszcze 1 pracownika socjalnego. 

– utworzenie mieszkania chronionego

uzasadnienie: 
       Ustawa  o  pomocy  społecznej  nakłada  na  gminę  obowiązek  prowadzenia  mieszkań 
chronionych. Mieszkania chronione to forma wsparcia kierowana do osób, które ze względu na 
trudną  sytuację  życiową-  np.  przemoc  w  rodzinie,  niepełnosprawność  lub  chorobę  psychiczną 
potrzebują  wsparcia  w  funkcjonowaniu  w  codziennym  życiu  i  jednocześnie  nie  wymagają 
umieszczenia w jednostce całodobowej opieki. Jest to forma pomocy społecznej, przygotowująca 
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę. W pierwszym przypadku chodzi głównie o osoby opuszczające domy dziecka, więzienia, 
szpitale  psychiatryczne,  czy  też  osoby  będące  ofiarami  przemocy.  Dla  tych  osób  pobyt  w 
mieszkaniu  chronionym może być  okresem adaptacji,  po  którym mogą one  w pełni  normalnie 
funkcjonować w środowisku. Mieszkańcy lokali  chronionych korzystają ze wsparcia terapeutów, 
pracowników  socjalnych,  którzy  pomagają  im  rozwiązywać  bieżące  problemy,  wspierają  w 
codziennych czynnościach domowych, planowaniu wydatków czy w znalezieniu pracy. Mieszkanie 
chronione  zapewnia  warunki  samodzielnego  funkcjonowania  w  środowisku  w  integracji  ze 
społecznością lokalną. Na terenie gminy nie ma mieszkania chronionego, co w znaczny sposób 
utrudnia pracę w sytuacjach kryzysowych rodzin czy osób.

– rozwój pomocy w formie usług opiekuńczych, poprzez poszerzenie kadry opiekunek GOPS 
minimum o jedną osobę.

Uzasadnienie:

    Obszarem wymagającym szczególnej  uwagi  w  najbliższych  latach  jest  wsparcie  dla  osób 
starszych z terenu naszej gminy. Należy pamiętać o tendencjach demograficznych, które  wskazują 
na fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej. To generuje potrzebę zintensyfikowania działań w 
obszarze pomocy dla osób starszych (szczególnie samotnych, chorych, niesamodzielnych), aby jak 
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najdłużej utrzymać ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Wydatki gminy na 
pobyt  osób  starszych  w  Domach  Pomocy  Społecznej  corocznie   wzrastają,  tymczasem  warto 
zaznaczyć, iż wsparcie instytucjonalne powinno być ostatnim ogniwem pomocy osobom starszym 
(po wykorzystaniu wszelkich możliwości utrzymania osoby w jej dotychczasowym środowisku). 

– opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

uzasadnienie:

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej 
strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stanowiąca załącznik do Uchwały  Nr 
XXIII/216/05  z  dnia  29  grudnia  2005r.  Strategia  Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych  Gminy Wręczyca  Wielka  została  przyjęta  na  lata  2006-2013,  dlatego  też  w  roku 
bieżącym zachodzi  konieczność opracowania nowej Strategii będącej  podstawą do prowadzenia 
efektywnej polityki społecznej gminy. 

– tworzenie mieszkań socjalnych, ewentualnie  miejsc noclegowych dla osób bezdomnych

uzasadnienie:

Zapewnienie schronienia jest zadaniem obligatoryjnym gminy. W przypadku eksmisji, gmina ma 
obowiązek  zapewnić  osobom  eksmitowanym  pomieszczenia  tymczasowe  na  okres  minimum 
miesiąca,  a  następnie  miejsca  noclegowe.  W  2012r.  Ośrodek  udzielał  pomocy  7  osobom 
bezdomnym, w tym ponosił opłaty za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych. Miesięcznie za 
pobyt 1 osoby  w schronisku płacimy kwotę od 600 do 1.085 zł.  Stworzenie miejsc noclegowych 
na terenie gminy przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów opłaty za schroniska.

– w dalszym ciągu pozostaje potrzeba zatrudnienia w ośrodku prawnika i psychologa 

Pracownicy ci braliby czynny udział w postawieniu prawidłowej diagnozy problemów 
dotyczących rodziny i wspieraliby pracowników socjalnych w doborze metod pracy z 
rodzinami beneficjentów ośrodka. Ponadto do zadań prawnika należałoby:
* opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zarządzeń, umów, 
aktów i oświadczeń;
*sporządzanie  opinii  prawnych  oraz  wyjaśnień  w  zakresie  interpretacji  stosowania 
prawa;
* udzielanie pracownikom GOPS porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów 
prawa;
* udzielanie porad prawnych klientom GOPS;
* poradnictwo prawne w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy 
socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.

                                                                                                               Dyrektor
                                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                          we Wręczycy Wielkiej
                                                                                                                            mgr Janina Kluba

Wręczyca Wielka  03.04.2013r.
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